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LỜI NÓI ĐẦU 

Kế tư năm học 2007-2008, chương trình thay sách lớp 

11 dược áp dụng đồng loạt cho các trường Trung học phố 

thông trên cả Iiước. 

Cuốn sách Để học tốt Sinh Học 11 được biên soạn dựa 

trên chương trình Sinh Học lớp 11 dùng cho Ban Cơ bản. 

Nội dung sách có. 4 chương và bố cục theo các nhóm 

kiên thức quan trọng của mỗi chương. 

Trong từng nhóm kiên thức, nội dung có 3 phần: 

-Phần I: Hướng dẫn câu hỏi và bài tập cơ bản 

-Phần II: Câu hỏi và bài tập mở rộng 

-Phần III: Câu hỏi trắc nghhiệm 

Ngoài việc hướng dẫn Các vấn đề trọng tâm được nêu 

ở sách giáo khoa; trong các chương, dều có phần liên hệ, 

mở rộng các kiến thức liên quan để học sinh có điều kiện 

so sánh khái quát dựa trên các vấn đề đã học; qua đó 

củng cô và năng cao kiên thức. Các em còn có thể ứng 

dụng vào việc tự làm các câu hỏi trắc nghiệm và xác định 

kết quả đạt dược qua dối chiếu với đáp án được nêu sau 

mỗi phần. 

Rất mong sách có tác dụng hỗ trợ tốt cho học sinh 

trong quá trình học tập. 

Chúc các em thành công. 

TÁC GIẢ 



CHƯƠNG I 

CHUYỂN HÓA VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG 

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ 
NĂNG LƯỢNG ở THỰC VẬT 

A.l. Sự TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ MUÔÌ KHOÁNG 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Rễ của thực vật trên cạn phát triển, cấu tạo và hoạt động thích 
nghi với chức năng hâ'p thu nước và muối khoáng như thế nào? 

Câu 2 

Hãy phân biệt cơ chế hâp thu nước với cơ chế hấp thu muối khoáng 

ở rề cây. 

Câu 3 

Giải thích nguyên nhân vì sao cây trên cạn ngập úng lâu sẽ 
bị chết? 

Câu 4 

Giải thích vì sao các loài cây trên cạn không sống được trên đất 

ngập mặn? 

Câu 5 

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận 

chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lổ. 

Câu 6 

Trình bày động lực của sự vận chuyến dòng mạch rây từ lá đến rễ 
và các cơ quan khác. 

Câu 7 

E)ộng lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ 
rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét? 

Câu 8 

Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới bóng mái che bằng vật liệu 

xây dựng? 

5 



Câu 9 

Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi 

nước qua cutin mạnh hơn? 

Câu 10 

Biểu bì của lá ở những cây sống trong vùng khô cạn có đặc điểm 

gì? Ý nghĩa của đặc điểm dó đối với đời sống của cây. 

Câu 11 

Giải thích những tác nhân ảnh hưởng đến độ mở của khí khổnig? 

Câu 12 

Nêu khái niệm về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể thực vật. 

Câu 13 

Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào loại 

phân bón, giống và loài cây trồng? Giải thích và nêu thí dụ. 

Câu 14 

Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp nhà nông đã làrm để 

giúp cho quá trình chuyển hóa các hợp chất khoáng ở trong ẵạít từ 

dạng không tan thành dạng tan dễ hấp thu đối với cây. 

Câu 15 

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể Ịphát 

triển bình thường? 

Câu 16 

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat? 

Câu 17 

Giải thích các con đường đồng hóa NH3 trong mô thực vật. 

Câu 18 

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằr.g con 

đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật. 

Câu 19 

Nêu các phương pháp bón phân cho cây trồng và cơ sở sinh lí của chiúng. 

Câu 20 

Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó (íốii với 

năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường? 
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t.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

^Càu 1 N 

Rễ >cua thực vật trên cạn phát triển, cấu tạo ưà hoạt động thích 

nghi v>ới chức năng hấp thu nước và muối khoáng như thế nào? 
\__y 

- Rễ cày phát triển lan rộng và ăn sâu vừa tạo độ bám vững cho 

cây vừa giúp cho rễ dễ dàng tiếp xúc với nguồn nước trong đất. 

Sự phát triển của rễ thể hiện khả năng thích nghi rất cao với diều 

kiện nư<ớc trong môi trường: những cây mọc trong môi trường đất có 

đủ nước thì chúng phát triển với độ rộng và độ sâu vừa phải. Ngược 

lại nếu trong môi trường khan hiếm nước như ở sa mạc, thì hoặc cây 

có hệ rễ mọc cạn và lan rất rộng để hấp thu sương đêm (như cây 

xương rồng); hoặc rễ mọc rất sâu, có thể lên đến hơn 10 mét để hút 

nước ngầm (như cây cỏ lạc đà). 

- Trên mỗi rễ có tầng lông hút có mang lông hút. Sô" lượng lông 

hút của rễ rất nhiều và do đó tạo bề mặt trao dổi nước giữa rễ và môi 

trường rất lớn. 

- Do lông hút phát triển từ các tế bào biểu bì nên nó chỉ dược bao 

bọc bởi thành mỏng, không có cutin. cấu trúc này tạo thuận lợi cho 

sự thẩmi thấu nước từ dất vào rễ. 

- Các lòng hút của rễ thường xuyên được thay thế và đổi mới. Điều 

này giúp cho hiệu quả hoạt động của lông hút luôn luôn duy trì tốt. 

- Hoạt động hô hấp của rễ rất mạnh và tế bào lông hút luôn có áp 

suất thẩm thấu rất cao, tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi nước và 

chất giữía lông hút với môi trường. 

r~~~ ~ \ 
Câu 2 

Hây phân hiệt cơ chế hấp thu nước với cơ chế hấp thu muối 
lihoángỉ ở rễ cây. 

Sự hấp thu nước và sự hấp thu khoáng ở rễ cây có điểm khác nhau 

như sau:: 

- Sự lhâp thu nước từ đất vào rễ luôn xảy ra theo cơ chế thẩm thấu, 

dây là ccơ chế hấp thu thụ động, không cần cung cấp năng lượng. Nước 

di chuyển từ môi trường nhược trương là đất sang môi trường Ưu 

trương líà rễ. 

- Sự lhâp thu muối khoáng ở rễ cây xảy ra theo hai cơ chê là cơ chê 

thụ động; và cơ chế chủ động: 
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+ ơ cơ chế thụ động, các ion khoáng hòa tan trong nước khuếch tán 

từ nơi có nồng độ cao trong đất vào nơi có nồng độ thấp là rễ 

+ Ớ cơ chế chủ động, một số ion khoáng hòa tan trong nước di 

chuyển ngược chiều građien nồng độ, tức từ nơi có nồng độ tliấp 

trong đất vào rễ là nơi có nồng độ cao. Cơ chế chủ động đòi hỏi 

được cung cấp năng lượng. 

Câu 3 

Giải thích vì sao cây trên cạn ngập úng lâu sẽ bị chết? 

Đất bị ngập úng lâu ngày dẫn đến quá trình trao đổi khí trong đất 

bị kìm hãm, đất thiếu ôxi cung cấp cho rễ dẫn đến hoạt động hô hấp 

của rễ nói riêng và của cây nói chung bị ức chế và giảm sút. Do đó rễ 

không đủ năng lượng để cung cấp cho các hoạt động hấp thu khoắng 

chủ động nên lâu ngày làm cho các hoạt động trao đổi chất của cây bị 

rối loạn. Rễ hô hấp không bình thường do thiếu ôxi dẫn đến tích lũy 

các chất độc đối với tế bào và làm cho lông hút chết, không hình 

thành được lông hút mới nên cây chết. 

Câu 4 N 

Giải thích vì sao các loài cây trên cạn không sống được trển đất 

ngập mặn? 

Rễ cây hấp thu được nước nhờ áp suất thẩm thấu trong dịch tế bà.0 

lông hút cao hơn so với môi trường đất. 

Trong môi trường ngập mặn do có hàm lượng muối hòa tan nhiều, 

dẫn đến áp suất thẩm thấu của môi trường ngoài cao hơn trong dịch 

tế bào lông hút, nên rễ cây không hấp thu nước được và cây bị chết. 

Câu 5 N 

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận 

chuyển nước và ion khoáng từ rễ lèn lá. 

- Mạch gỗ gồm có 2 loại tê' bào là quản bào và mạch ống đều là 

những tế bào chết. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu 

của tế bào này gắn với dầu của tế bào kia tạo thành những ống dài lừ 

rễ lên lá để cho dòng nước và ion khoáng di chuyển bên trong. 

- Vách của các quản bào có những lỗ thông, còn các tế bào mạch 

ống cũng không có vách ngăn là yếu tố rất thuận lợi cho dòng nước 

và các ion khoáng di chuyển liên tục. 

- Vách mạch gỗ được licnhin hóa tạo cho mạch có độ bền chắc và chịu nước. 
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Câu 6 

Trinh bày động lực của sự vận chuyển dòng mạch rây từ lá đến 

rề và các cơ quan khác. 
\_____y 

Nước và chất hữu cơ do quang hợp từ lá tạo ra tạo' thành dịch di 

chuyến trong mạch rây đến các bộ phận của cây. Động lực của quá trình 

vận chuyển này là do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho 

(lá) với các cơ quan nhận (rễ, thân, lá) hay cơ quan dự trữ (củ, quả). 

-- -\ 
Câu 7 

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được 

từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét. 

Dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá nhờ các 

động lực sau dây: 

- Áp suất của rễ (còn được gọi là động lực đầu đưđi). Chỉ tính 

riêng dộng lực này, có thế đẩy cột nước từ rễ lên một đoạn của thân. 

- Lực hút tác dụng lên dòng nước và khoáng trong mạch gỗ còn được 

gọi là động lực đầu tiên. Động lực này do thoát hơi nước ở lá tạo ra. 

- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử 

nước vói vách mạch gỗ. Lực này tạo ra cột nước và khoáng liên tục 

trong mạch gỗ từ rễ qua’thân đến lá. 

/''77 7 
Câu 8 

Vi sao dưới bóng cây mát hơn dưới bóng mái che bàng vật liệu 
xây dựng? __ 
Ban ngày, nhất là khi trời có nắng, đứng dưới bóng cây ta cảm 

thấy mát hơn dưới bóng mái che bằng vật liệu xây dựng, vì hơi nước 

thoầt từ lá cây đã làm giảm nhanh nhiệt độ của môi trường xung 

quanh cây. Ngược lại vật liệu xây dựng hấp thu nhiệt làm tăng nhiệt 

cỏa môi trường xung quanh. 

Câu 9 

Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hai 
nước qua cutin mạnh hơn? 

Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua lớp cutin mạnh hơn 

so vứi cây trên đồi, vì cây mọc trong vườn (dưới tán cây) tiếp xúc với 

ánh sáng yếu nên có lớp cutin mỏng. Ngược lại cây mọc trẽn dồi do 

9 



tiếp xúc với ánh sáng gắt nên lớp cutin dày, làm hạn chế hơi r.ưởc 

thoát ra. 

Câu 10 ^ 

Biểu bì của lá ở những cây sống trong vòng khô cạn có đặc 
điểm gì? Ý nghĩa của đặc điểm đó đối với đời sống của cây. 

Biểu bì của lá d những cây sống trong vùng khô hạn thường xuyên 

rất ít hoặc không có khí khổng (như cây sống ở sa mạc) và có lốp 

cutin dày ỗ biểu bì trên. Đặc điểm này giúp cây hạn chế quá trình 

thoát hơi nước để chúng tránh mất nước trong điều kiện khô cạn. 

Ngoài ra lớp cutin dày ở mặt trên lá còn có tác dụng giúp cây giảm 

bớt những ảnh hưdng gây hại của các bức xạ trong ánh sáng mặt trời. 

Câu 11 

Giải thích những tác nhân ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng. 
\-_- - ——— -----——  -----/ 

Độ mở các khí khổng của cây chịu ảnh hưởng của các tác nhân sau 

đây: nước, ánh sáng, nhiệt độ, các ion khoáng, gió... 

1. Nước 

Điều kiện cung cấp nước và dộ ẩm không khí ảnh hưởng nhiều đến. 

sự thoát hơi nước thông qua điều tiết độ mở của khí khổng. 

Thường khi được cung cấp nhiều nước và khi dộ ẩm không khí 

thấp, khí khổng được mở ra để cây thoát hơi nước. 

2. Ánh sáng 

Khí khổng mở khi cây được chiếu sáng. Độ mở của khí khổng tăng 

dần từ sáng đến trưa và khép lại lúc chiều tối. Ban đêm khí khổng 

cũng hơi hé núu. 

3. Nhiệt độ 

Nhiệt độ môi trường tăng dẫn đến khí khổng tăng độ mở và cây 

thoát nhiều hơi nước và ngược lại. Tuy nhiên nếu nhiệt độ tăng quá cao 

có thể dẫn đến làm khí khổng đóng lại và thoát hơi nước cũng giảm. 

4. Ion khoáng 

Một sô* ion khoáng có tác động lên độ mở của khí khổng và ảnh 

hưởng đến thoát hơi nước của cây. Thí dụ ion K+ làm tăng thoát hơi 

nưức thông qua ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong tế bào khí 

khổng, do đó nó điều tiết độ mở khí khổng. 
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5. Gió 

Gió càng mạnh thì càng làm táng độ mở của khí khổng. Gió cuô'n 

đi lóp không khí đã được làm ẩm trên bề mặt lá và thay vào đó là lớp 

không khí kém ẩm dẫn đến cây tăng thoát hơi nước. 

Câu 12 

Nêu khái niệm về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong co thể 

thực vật.__^ 

Những nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là những nguyên tố 

có vai trò sinh lí quan trọng của cây mà nếu thiếu chúng thì cây 

không thế hoàn thành dược chu kì sống của nó, các quá trình sinh 

trưởng, phát triển của cây bị rối loạn. 

Những nguyên tố thiết yếu không thể thay thế bởi những nguyên 

tố nạo khác và cần phải được cung cấp cho cây. 

Những nguyên tố thiết yếu của cây bao gồm các nguyên tố đại 

lượng và các nguyên tô" vi lượng. 

- Các nguyên tô đại lượng như: c, H, 0, N, p, K, s, Ca, Mg... 

- Các nguyên tố vi lượng như: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo... 

Câu 13 

Ví sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào 
loại phân bón, giống và loài cây trồng'? Giải thích và nêu thí dụ. 

Việc bón phân nhằm mục đích chủ động cung cấp bổ sung đầy dủ 

các chất khoáng cần cho nhu cầu của cây để cây sinh trưởng, phát 

triển và sinh sản tốt; nâng cao năng suất trong trồng trọt. 

Tuy nhiên việc bón phân phải đảm bảo đúng một số nguyên tắc cơ 

bản như sau: 

1. Bón phân phải đúng liều lượng 

Mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây có nhu cầu khác 

nhau đối với mỗi loại khoáng; do đó phải đảm bảo đủ loại khoáng và 

đúng liều lượng. Thiếu khoáng, cây sinh trưởng, phát triển kém; ngược 

lại nếu lượng khoáng vượt quá mức so với nhu cầu cần thiết sẽ không 

chỉ gây dộc hại với cây mà còn gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 

Thí dụ: Lượng Mo quá nhiều trong rau tươi, con người sử dụng nố bị 

xuất hiện bệnh gut còn gọi là bệnh thống phong. Lượng khoáng dư thừa 

trong đất sẽ làm xấu các tính chất vật lí của đất gây tác hại đến các vi 

sinh vật có lợi và theo nguồn nước gây ô nhiễm ao, hồ, sông, suối. 
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2. Bón phân phải tùy thuộc vào loại phân bón, giống và loài 

cây trồng 

Vì các lí do sau đây: 

- Mỗi loại khoáng vi lượng, đại lượng có tác dụng và nhu cầu 

không giống nhau đối với cây. 

Thí dụ kali làm tăng tính chống chịu của cây, magiê tham gia vào thành 

phần của chất diệp lục; nitơ là thành phần của prôtêin, axit nuclêic... 

Do vậy phải tùy theo nhu cầu của từng giai đoạn của cây mà chọn 

lựa loại phân bón phù hợp. 

- Mỗi giống, loài cây trồng do cơ chế thích nghi và nhu cầu đối vbi 

các loại khoáng khác nhau nên cần chú ý đến đặc điểm này để có chế 

độ bón phân phù hợp. 

7~ ' ■ \ 
Câu 14 

Hãy liền hệ thực tế một số biện pháp nhà nông đã làm để giúp 
cho quá trình chuyển hóa các hợp chất khoáng ở trong đất từ dạng 
không tan thành dạng tan dề hấp thu đối với cây. 

Sự chuyển hóa các chất khoáng từ dạng không tan mà cây không 

hấp thu được thành dạng tan (dạng ion) dễ hấp thu đối với cây chịu 

ảnh hưởng nhiều của các yếu tố môi trường như hàm lượng nước, độ 

thoáng (lượng ôxi), độ pH, nhiệt độ, hệ vi sinh vật có trong dất. 

Do vậy, trong thực tế sản xuất, để thực hiện có hiệu quả việc làm 

trên, người nông dân đã tiến hành các biện pháp kĩ thuật sau: 

- Tăng cường tưới tiêu đủ lượng nước và phù hợp với nhu cầu sinh 

lí của cây ở từng giai đoạn. 

- Thường xuyên xới đất quanh gốc đế’ tăng lượng ôxi trong đất, 

tăng hoạt động của hệ vi sinh vật đất. 

- ủ gốc khi trời lạnh để giữ nhiệt cho cây. 

- Làm cỏ, sục bùn, chống úng cho cây, cày ải đất, bón vôi đất chua... 

Câu 15 ' 

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể 
phát triền bình thường? 

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển 

bình thường vì các lí do sau đây: 

- Nitơ lạ thành phần của các chất hữu cơ đóng vai trò rất qu.an 

trọng trong cây như prôtêin, axit nuclêic, chất diệp lục, ATP... 
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Do đó nếu thiếu nitơ dẫn đến các bộ phận và cơ quan của cây (rễ, 

thân, lá...) sinh trưởng kém. 

- Nitơ còn là thành phần cấu tạo của các enzim, côenzim.. tham gia 

xúc tác và điều tiết các quá trình trao đổi châ't trong cơ thể thực vật. 

Thiếu nitơ các hoạt động trao đổi chất bị kìm hãm, năng lượng 

cung cấp cho tế bào giảm, cây sinh trưởng và phát triển kém. 

\ 
Câu 16 

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?_ 

Cây hấp thu nitơ từ môi trường dưới hai dạng là dạng khử NHI và 

dạng ôxi hóa NOỹ. Tuy nhiên, chỉ có dạng khử mới tham gia vào quá 

trình trao đổi chất ở mô thực vật. 

Do vậy trong mô thực vật phải xảy ra quá trình khử nitrat NO3 

thành NHI • 

/-”■ T : \ 
Câu 17 

Giải thích các con đường đồng hóa NH3 trong mô thực vật. 

1. Quá trình khử nitrat 

Quá trình này được tiến hành trong mô rễ nhưng chủ yếu là ở mô lá. 

Cây hút nitơ từ đất dưới dạng NOl (nitrat) và NHI (araôni). Nhưng 

nitrat không trực tiếp sử dụng vào quá trình trao đổi chất Vì vậy 

chúng sẽ được cây khử thành amôniae theo sơ đồ phản ứng sau đây: 

NOI (nitrat) -» NOI (nitrit) -» NHI (amôni) 

Quá trình xảy ra dưới sự xúc tác của enzim nitratrêđuctaza và 

các chất ở dạng khử mạnh của enzim đêhiđrôgenaza là NADH,, 

NADPH2, fadh2. 

2. Quá trình đồng hóa NHg 

NH3 tiếp tục được cây đồng hóa để tạo ra các hợp chất chứa nitơ 
cần thiết cho tế bào như axit amin, amit. 

a) Tạo axit amin 

* NH3 kết hợp với các xêtôaxit tạo thành axit amin. 

Thí dụ: 

Axit a - xêtôglutaric + NHg -> axit glutamic 

Axit a - xêtôglutaric là một loại xêtôaxit được tạo ra từ chu trình 

Crep của hô hấp hiếu khí. 
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* Chuyển vị amin: 

Axit amin kết hợp với một xêtộaxit để tạo thành axit amin mới và 

xêtôaxit mới. Nhờ hoạt động này mà thành phần axit amin trong tế 

bào thường xuyên được thay đổi và bổ sung. 

Thí dụ: 

Axit glutamic + axit piruvic -» axit a - xêtôglutaric + alamin 

Axit piruvic là loại xêtôaxit được tạo ra từ giai đoạn dường phân 

của hoạt động hô hấp. 

b) Tạo amit 

NHg được sử dụng để liên kết vào một axit amin dicacbôxilic đế' 
hình thành một amit (có 2 gốc - NH2). Đây là hoạt động có ý nghĩa khử 

độc cho tế bào vì nếu NHg tích tụ nhiều sẽ gây độc cho tế bào và cơ thể. 

Axit amin dicacbôxilic + NHg -» amit 

Thí dụ: 

Axit glutamic + NHg -> glutamin 

Amit là nguồn dự trữ NHg cho quá trình tổng hợp axit amin trong 

cơ thể thực vật khi cần thiết. 

'câu 18 N 

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con 
dường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ ở thực vật. 

Nitơ phân tử (N2) có trong khí quyển với tỉ lệ rất cao nhưng cây 

không hấp thu được. Một số dạng vi khuẩn sống tự do và cộng sinh 

với rễ của các cây họ đậu có khả năng cố định nitơ sang dạng hợp 

chất mà cây hấp thu và sử dụng được. 

Người ta gọi đó là quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường 

sinh học. Quá trình này còn có vai trò quan trọng là bù đắp lượng nítơ 

mất đi hằng năm cho đất mà cây đã lấy di. 

Câu 19 

Nêu các phương pháp bón phẫn cho cây trồng và cơ sở sinh lí 

của chúng. 

1. Phương pháp bón phân cho rễ 

Tức bón phân vào đất 

Cơ sở sinh lí của phương pháp bón cho rễ là dựa vào khả năng ơủa 

rễ hấp thu các ion khoáng từ đất. 
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Bón phân cho rễ bao gồm bón lót và bón thúc. 

tề. Bón lót 

Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh 

dưỡng cho giai đoạn sinh trưởng ban đầu của cây. Tùy theo loại cây 

trồng và loại phân bón mà liều lượng phân dùng bón lót khác nhau. 

b. Bón thúc 

Là bón phân sau khi trồng cây, bón nhiều lần theo từng giai đoạn 

sinh trưởng và phát triển của cây. Thí dụ đối với cây lúa, có bón đẻ 

nhánh, bón đón đòng, bón nuôi hạt. 

2. Phương pháp phun dịch phân bón qua lá 

Cơ sở sinh lí của phương pháp này là sự hấp thu các ion khoáng qua 

khí khổng. Phương pháp này vừa tiết kiệm vừa phát huy hiệu quả nhanh. 

Dung dịch phân bón cho lá phải có nồng độ các muối khoáng thấp. 

Câu 20 

Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối 
vái năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường? 

1, Bón phân hợp lí 

Rón phân hợp lí là bón đúng loại phân, đủ lần, đủ liều lượng và tỉ 

lệ các thành phần dinh dưỡng; phù hợp với nhu cầu của giống, loài 

cắy trồng; phù hợp với mỗi thời kì sinh trưởng và phát triển của cây, 

cúng như điều kiện đất đai và thời tiết mùa vụ. 

2. Tác dụng của bón phân hợp lí đôi với năng suất và bảo vệ 

môi trường 

- Bón phân hợp lí tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng và phát 

triển tốt, cho năng suất cao. 

- Đối với môi trường, bón phân hợp lí tạo kết quả cây hấp thu hết 

phân bón, tránh dư lượng phân bón trong đất làm xấu các đặc tính 

hóa, lí của đất, tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nước, và cũng để 

tránh lãng phí trong sản xuất. 

II CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

11.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Trình bày các vai trò của nước đối với đời sống của thực vật. 
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Câu 2 

Trình bày các yếu tố tạo ra sự vận chuyển nước và ion khoáng 

trong mạch gỗ của cây và nêu thí nghiệm chứng minh. 

Câu 3 

Phân tích ý nghĩa của sự thoát hơi nước của lá đối với đời sống của Cỉây. 

Câu 4 

Giải thích khái niệm về sự cân bằng nước của cây và trạnịg tlhéi 

héo của cây do thiếu nước. 

Câu 5 

Nêu khái niệm và vai trò chung của các nguyên tố đại lượng và 

nguyên tố vi lượng đối với cây. 

Câu 6 

Trình bày dạng hấp thu, chức năng của các nguyên tố đại lượ ng ((tí, 

p, s, K, Ca, Mg) đối với cây và biểu hiện của cây nếu thiếu chuing.. 

Câu 7 

Nêu và phân tích vai trò của nitơ trong đời sông thực vật. 

Câu 8 

Trình bày các con đường cố định nitơ phân tử và nêu ý nglhĩa 

của nổ. 

Hài tập bổ sung: điền ô chữ 
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Gợi ỷ: 

1. Có 6 chữ: từ chỉ hình dạng của tế bào khí khổng. 

2. Có 7 chữ: hiện tượng đi kèm với sự thoát hơi nước của cây và 

nhờ đó mà cây trắnh bị đốt nóng khi ở ngoài nắng. 

3. Có 6 chữ: các chất được rễ cây hút từ đất cùng với nước có vai 

trò tham gia xây dựng các thành phần tế bào. 

4. Có 2 chữ: là cơ quan làm nhiệiq vụ tổng hợp chất hữu cơ cho cây. 

5. Có 5 chữ: châ't phủ bề mặt trên của lá tham gia vào chức năng 

bảo vệ lá trước các tia bức xạ. 

6. Có 8 chữ: cấu trúc này làm nhiệm vụ thoát hơi nước chủ yếu của cây. 

7. Có 9 chữ: tên của loài cây thích ứng rất tốt với điều kiện khô 

hạn của môi trường sống. 

8. Có 6 chữ: tên của Ịớp tế bào bao phủ mặt ngoài của lá. 

9. Có 7 chữ: một nhân tố sinh thái quan trọng của môi trường có 

ảnh hưởng đến sự mở của khí khổng. 

10. Có 10 chữ: khi tế bào khí khổng xảy ra hiện tượng này thì lỗ 

khí khổng mở ra. 

11. Có 7 chữ: các tế bào khí khổng phân bô" râ"t nhiều ở vị trí 

này của lá. 

12. Có 9 chữ: kết quả của sự thoát hơi nước ở lá đôi với cột trong 

mạch gỗ của thản cây. 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Trình bày các vai trò của nước đối với đời sống thực vật._^ 

Đôi với dời sống của thực vật, nước thực hiện các chức năng chính 

sau đây: 

- Là thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào và cơ thể. Trong cây, 

nước chiếm 3/4 khối lượng cơ thể. Riêng ở các loài thực vật thủy 

sinh, nước chiếm đến 90% khối lượng. 

- Nước tham gia vào mọi quá trình trao dổi chất; là dung môi của các 

muối khoáng và nhiều chất hữu cơ trong cây; nhờ đó nước giúp cho rniuaug va 111UCU uiav 111ÌU V.U uuug miu au 11UUV V.1U 

quá trình hấp thu khoáng của rễ và vận chuyển các chất trong cây. 

- Nước là nguyên liệu của quá trình quang hợp tạo các chất hữu 

cơ của cây. Ị 0Ạ, HỌC eai<5c GIA HÀ NỘI 

TRUNQ TÀM THÒNG TIN THƯ VIỆN 
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- Nước tham gia vào quá trình điều hòa nhiệt độ cho cây. Sự thioât 

hơi nước từ cây ra môi trường khi trời nắng nóng làm giảm nhiiệt 

của cây và giúp chúng tránh bị khô héo. 

Câu 2 

Trình bày các yếu tổ tạo ra sự vận chuyển nước và ion khoímg 
^ trong mạch gỗ của cây và nêu thí nghiệm chứng minh._ J 

Quá trình vận chuyển dòng nước và các ion khoáng hòa tan trcong 

mạch gỗ của thân xảy ra được do 3 yếu tố sau: 

- Áp suất của rễ 

- Sự thoát hơi nước của lá 

- Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và giữa các phlni tử 

nước với thành mạch gỗ 

1. Áp suất của rễ 

Nước và các ion khoáng được đẩy từ rễ lên thân do một lực đổy gọi 

là áp suất của rễ. 

Thí nghiệm sau dây chứng minh có áp suất của rễ. 

Ống thủy tin, 

Chỗ nối 

Thân cây bị ■ 
cắt ngang 

- Cột thủy ngân trong 
ống thủy tinh 

Cắt ngang một thân cây nhỏ, chỗ gần gốc, rồi nối phần thâa ccòn 

lại với một ống thủy tinh uốn cong (như hình vẽ); bên trong ổngtlhủy 

tinh có chứa một cột thủy tinh. Sau một thời gian ngắn, quan sát tlhấy 

cột thủy ngân trong ống thủy tinh dâng lên. 

2. Sự thoát hơi nước của lá 

Lá thường xuyên thoát hơi nước qua khí khổng ra ngoài khônj lkhí, 

tạo ra lực hút nước từ các tế bào nhu mô bên cạnh, sau đó các tấ Ibào 
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nhu mó lá lại hút nước từ mạch gỗ lá và cứ như vậy xuất hiện một lực 

hút từ lá đến tận rễ. 

Thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước ở lá: 

Up một cái chuông thủy tinh lên một chậu có trồng cây. Sau một 

đêm, tá thấy các giọt nước đọng lại trên mép lá. Như vậy không khí 

trong chuông thủy tinh đă bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ 

của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã đọng lại 

thành các giọt ở mép lá. 

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các 

phân tử nước với thành của mạch gỗ 

Dồn? nước di chuyển trong mạch gỗ xảy ra lực liên kết giữa các 

phân tì nước; đồng thời các phân tử nước liên kết và bám vào thành 

mạch gỗ. Kêt quả của hiện tượng này góp phần tạo ra cột nước luôn 

luôn lién tục di chuyển vào bên trong mạch gỗ. 

Phin tích ý nghĩa của sự thoát hơi nước đối với đời sống của 

th ực lật,____ 
- Sụ thoát hơi nước qua lá tạo cho tán lá có một lực hút. Lực hút 

này ké hợp với áp suất của rễ và lực liên kết của các phân tử nước 

lấy từ iất vào, giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển liên tục từ 

đất và í rễ, qua thân, đến lá. 

-- Plần lớn năng lượng của ánh sáng mặt trời chiếu lên lá biến 

thànlh ìhiệt làm lá nóng lên rất nhanh. Sự thoát hơi nước của lá có 

tác diụig làm giảm nhiệt cho cây, tránh cho cây bị đốt nóng khi ỏ 

ngoài răng và đảm bảo cho các quá trình sinh lí xảy ra bình thường. 

- Nlờ có thoát hơi nước, khí khổng mở ra, tạo điều kiện cho khí C02 

khuếch tán vào lá để cầy sử dụng đồng hóa chất hữu cơ trong quang hợp. 

- ĨNhớc thoát qua lá giúp cho các dung dịch loãng từ rễ đưa lên đậm 

đặc hơi và chất hữu cơ dễ được tổng hợp hơn cũng như làm cho các 

dung dch chất hữu cơ do lá quang hợp cô đặc hơn. 

Câ?u4 
> 

Già thích khái niệm về sự cân bằng nước ci a cây và trạng thái 
héo cỉa cây do thiếu nước. 

1. Sựf <ân bằng nước của cây 

Tríạig thái cân bằng nước của cây biểu thị mối tương quan giữa hai quá 

trình:: lấp thu nước và thoát hơi nước của cây. Trạng thái cân bằng nước 
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của cây được xác định bằng việc so sánh giữa lượng nước mà cây hủt vào 

với lượng nước được cây thoát ra trong cùng một thời gian nào đó. 

Có 2 trạng thái cân bằng nước: 

- Căn bằng nước dương: 

Khi lượng nước cây hấp thu vào bù lại lượng nước thoát ra ngoài 

dẫn đến cây bão hòa nước. 

- Cân bằng nước âm: 

Khi lượng nước cây hấp thu vào ít hơn lượng nước mà cây thoát ra 

dẫn đến cây bị thiếu nước. 

2. Trạng thái héo của cây do thiếu nước 

а. Khái niệm 

Héo là hình thái của cây biểu hiện khi lượng nước cây hấp thu vào 

không đủ bù dắp lượng nước thoát đi, dẫn đến các tế bào giảm sức 

trương nước, xẹp xuống và héo rũ. 

б. Các trạng thái héo của cây 

Có 2 trạng thái là héo tạm thời và héo lâu dài. 

* Héo tạm thời 

Xảy ra vào ban trưa do nắng gắt, nhiệt độ không khí cao hoặc- độ 

ẩm không khí thấp dẫn đến cây mất quá nhiều nước nhưng rễ không 

kịp hút từ đất để bù lại. Hiện tượng này thường thấy ở những cây có 

lá rộng như bầu, bí, cải củ, hướng dương... Hiện tượng héo tạm thời sẽ 

mất khi về chiều và nhất là ban đêm lá giảm thoát nước và rễ cây 

hấp thu nước để bù đắp và khôi phục lại trạng thái cân bằng nưđc. 

* Héo lâu dài 

Thường xuất hiện do hạn kéo dài, nưđc trong đất ít khống đủ để 

cung cấp cho rễ bù đắp lượng nước thoát hơi từ lá, kể cả ngày lẫn 

đêm. Trạng thái này kéo dài dẫn đến các quá trình trao đổi chất của 

cây bị rối loạn và cây chết. 

Câu 5 N 

Nêu khái niệm và vai trò chung của các nguyên tổ đại lượng và 
nguyên tổ vi lượng đối với cây. 

1. Các nguyên tố đại lượng 

- Nguyên tô' đại lượng là chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần của tế 

bào và cơ thể; bao gồm các nguyên tô' c, H, o, N, p, K, s, Ca, Mg... Mồi 

nguyên tố này chiếm trên lOOmg trong lkg chất khô của cẫy. 

- Các nguyên tô' đại lượng có vai trò: 
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+ Là thành phần bắt buộc trong cấu trúc của tế bào, tham gia vào 

các đại phân tử hữu cơ như prôtêin, lipit, saccarit, axit nuclêic... 

+ Ánh hưởng đến tính chất hóa lí của hệ thống keo trong chất 

nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và 

độ bền của hệ thống keo. 

2. Các nguyên tô vi lượng 

- Lồ các nguyên tố chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong thành phần của tê 

bào và c<ơ thể (khoảng lOOmg trỏ lại trong lkg chất khô của cây); bao 

gồm cầc nguyên tố chủ yếu như Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo. 

- Tuy có tỉ lệ nhỏ trong tế bào nhưng các nguyên tố vi lượng có vai 

trò vô cùng quan trọng: 

+ Là thành phần không thê thiếu được của hầu hét các enzim 

đóng vai trò xúc tác cho các quá trình trao đổi chất. 

+ Liên kết với các chất hữu cơ tạo thành những hợp chất có vai 

trò quan trọng trong hoạt động trao đổi chất của cây như: Mg 

tham gia câu tạo chất diệp lục, Fe trong xitôcrôm là nhân tố 

cần cho tổng hợp diệp lục, Cu là thành phần của một sô' xitôcrôm 

tham gia tổng hợp enzim... 

Câu 6 1 ■ 
Trình bày dạng hấp thu, chức năng của các nguyên tô' đại lượng 

^ (N, p, s, K, Ca, Mg) đối vái cây và biểu hiện của cây nếu thiếu chúng. J 

1. Ni tư (N) 

- Nítơ được hấp thu vào trong cây dưới dạng NO3 và NH4. 

- Nitơ có chức năng là thành phần của prôtêin, axit nuclêic... trong 

tế bào. 

- Nếu thiếu nitơ dẫn đến cây sinh trưởng rất kém, diệp lục không 

hình thành và lá có màu vàng, suy giám nghiêm trọng quá trình 

quang hợp, đẻ nhánh và phân nhánh kém. 

2. Phôtpho (P) 

- Được cây hấp thu dưới dạng H2P04 và trong cây phôpho tồn tại 

ở dạng PO^. 
- Phôtpho là thành phần của axit nuclêic (ADN, ARN); tham gia 

cấu tạo phôtpholipit, ATP, các nhóm hoạt động của các nhóm enzim 

ôxi hóa khử (NAD, NADP, FAD, FMN) phôtpho còn rất cần cho sự nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

- Khi thiếu phôtpho lá bị biến đổi màu, ban đầu có màu lục dậm về 

sau chuyển dần sang màu vàng; màu của thân cũng không bình thường. 

21 



3. Lưu huỳnh (S) 

- Dạng lưu huỳnh dược cây hấp thu từ đâ't chủ yếu là SO^~. 

- Lưu huỳnh tham gia vào thành phần của một số hợp chất qutan 

trọng, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lí, trao đổi chất, sinh trưởmg 

của cây; như tham gia vào câu tạo của prôtêin, một số vitamin quian 

trọng (biotin, thiamin), axêtyl eôenzim A. 

- Khi thiếu lưu huỳnh cây bị vàng lá xuất hiện từ lá non trước. 

4. Kali (K) 

- Cây hấp thu kali dưới dạng K+. 

- Kali làm tăng tính chông chịu của cầy trước các điều kiện ngíOại 

cảnh, làm biến dổi thế nước trong tế bào, diều chỉnh các đặc tính hióa 

lí của hệ keo nguyên sinh chất; hoạt hóa nhiều enzim tham gie vào 

quá trình hô hấp, quang hợp. 

- Thiếu kali dẫn đến khả năng chống chịu của cây bị giảm, siinh 

trưông kém, lá ngắn hẹp, chuyển sang màu vàng. 

5. Canxi (Ca) 

- Cây hấp thu canxi d dạng Ca2+. 

- Canxi là thành phần cấu tạo của thành tế bào thực vật; có ttác 

dụng trung hòa độ chua của đất tạo thuận lợi cho sự sinh trưởng ®ủa 

rễ; canxi còn hoạt hóa nhiều enzim quan trọng ảnh hưdng đến hcoạt 

động trao đổi chất. 

- Thiếu canxi dẫn đến lá non bị dị dạng, các mô phân sinh lảnh, 

thân và rễ ngừng sinh trưởng và bị chết. 

6. Magiê (Mg) 

- Được cây hấp thu dưới dạng Mg2+. 

- Magiê là thành phần quan trọng của chất diệp lục trong Cỉây; 

hoạt hóa cho nhiều enzim trong các phản ứng trao đổi gluxit liiên 

quan đến quang hợp, hô hấp và trao đổi axit nuclêic. 

- Thiếu magiê gây ra bệnh vàng lá do thiếu diệp lục; làm chậm sự ra hioa. 

Câu 7 

Nêu và phân tỉcli vai trò của nita đối với đời sống của thực ìậit. 

Nitơ có vai trò rất lớn đối với đời sông của thực vật. Có thể klhái 

quát như sau: 

- Nitơ là thành phần cấu tạo và tham gia các chức năng sốngqiuan 

trọng của tế bào và cơ thể. 

- Nitơ tham gia vào điều tiết các hoạt động trao đổi chất và nàâng 

lượng của tế bào. 
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1. Nilơ là thành phần cấu tạo và tham gia các chức năng sông 

quin trọng 

-* hitơ là thành phần của prôtêin tham gia cấu tạo màng sinh chất, 

chất íguyên sinh, các bào quan. 

- Mtơ là thành phần của axit nuclêic có trong một số bào quan như 

lục lạp, ribôxôm; đặc biệt là nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng 

trong sự di truyền. 

- hitơ là thành phần của chất diệp lục là sắc tố hấp thu được năng 

lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ. 

- Mtơ có trong thành phần hoocmôn sinh trưởng auxin ở thực vật. 

2. Niwf tham gia điều tiết các hoạt động trao đổi chất và năng 

lưcng của tế bào 

- Htơ tham gia vào thành phần của các hợp chất giàu năng lượng 

như /Tp, ADP có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và năng 

lượng đặc biệt là 2 quá trình hô hấp và quang hợp. 

- Htơ là thành phần cấu tạo của prôtêin - enzim, côenzim, ATP 

nên ó vai trò điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực 

vật tlông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và diều tiết 

trạngthái ngậm nước của tế bào chất. 

Tón lại, nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đôi với sự sinh trưởng, 

phát riển của cây. 

Câi 8 

Tinh bày các con đường cố định nitơ phân tử và nêu ý nghĩa của nó. 

1. Gáỉ con đường cố định nitơ phân tử 

Nib trong không khí tồn tại dưới dạng N2 có tỉ lệ rất cao nhưng 

cây klông hấp thu được. Quá trình cố định nitơ phân tử là liên kết N2 
với H thành NHg và chuyển đổi sang các dạng chất có nitơ mà cây 

hấp tlu được. Quá trình này được thực hiện bằng hai con đường: con 

đường hóa học và con đường sinh học. 

«. Von đường hóa học cố định nitơ phân tử 

Doliên kết NsN trong N2 có năng lượng rất lớn nên rất khó bị phá 

vở. Vìvậy phản ứng tạo NH3 từ N2 chỉ xảy ra ở điều kiện nhiệt độ và 

áp suít cao, khoảng 200°c và 200atm. 

N2 + 3H2 —220°0°2 > 2NH3 

Trtng tự nhiên, quá trình trên xảy ra trong những trận mưa giông 

hay kii có sấm sét tạo nên áp suất và nhiệt độ rất cao. 
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b. Con đường sinh học cố định nitơ 

Trong tự nhiên, có một sô' dạng vi khuẩn có chứa enzim nitrôgenaea 

có khả năng bẻ gãy liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử nitơ (N*N). 

Các vi sinh vật cô’ định nitơ gồm 2 nhóm: nhóm sông tự do và 

nhóm sống cộng sinh. 

* Nhóm vi sinh vật sống tự do có khả năng cô' định đạm như: 

- Vi khuẩn Clostridium sử dụng năng lượng của hô hấp yếm khí 

dể cố định nitơ. 

- Vi khuẩn Azotobacter sử dụng năng lượng từ hô hấp yếm khí 

để cô' định nitơ. 

- Vi khuẩn lam Cyano bacteria có nhiều ở các ruộng lúa, sử 

dụng các sản phẩm quang hợp của chúng để cô’ định nitơ. 

* Nhóm vi sinh vật sống cộng sinh cô định nito: 

- Vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh với rễ của các cây họ đậu. 

- Vi khuẩn lam Anabacna sống cộng sinh với bèo hoa dâu. 

2. Ý nghĩa của cố định nitơ 

- Góp phần bổ sung nguồn đạm mà cây hấp thu được cho đất. 

- Hoạt động cô’ định nitơ bằng con đường sinh học còn có tác 

dụng giúp hạn chê' sử dụng phân đạm vô cơ, góp phần làm 

giảm sự ô nhiễm môi trường đất và nước. Vì vậy việc trồng 

xen cây họ đậu với các loại cây trồng khác có ý nghĩa quan 

trọng trong việc cải tạo đất và duy trì hệ sinh thái ổn định, 

Giải đáp ô chữ: 
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III. CảU hỏi trắc nghiệm 

III.]. HÂU HỎI 

1. Nưcc từ đất vào mạch gỗ của rễ lần lượt di chuyển qua các lớp tế 

bào nào sau đầy? 

a. \ỏ, biểu bì, nội bì 

b. ỉiểu bì, vỏ, nội bì 

c. bội bì, vỏ, biểu bì 

d. \ỏ, nội bì, biểu bì 

2. Lớp tế bào nào sau đây của rễ quyết định số lượng lông hút? 

a. bội bì 

b. V) trụ quanh mạch gỗ 

c. Bểu bì 

d. lế bào vỏ 

3. Nết xếp theo thứ tự các lớp tế bào của rễ là: biểu bì, vó, nội bì thì 

co liên tượng gì sau đây? 

a. S) lượng tế bào của mỗi lớp tăng dần 

b. ip suất thẩm thấu trong tế bào tăng dần 

c. s' lượng tế bào của mỗi lớp xấp xỉ nhau 

d. /p suất thẩm thấu của các tế bào không thay đổi 

4. Đểcó thể hấp thu được nước từ đất thì dịch của tế bào lông hút 

phả có điều kiện nào sau dây? 

a. tu trương so với môi trường đất 

b. Chứa lượng chất hòa tan rất ít 

c. bồng độ các ion hòa tan luôn không đổi 

đ, Có áp suất thẩm thấu thấp hơn mói trường đất 

5. Câucó nội dung đúng sau đây là: 

a. bữớc di chuyển từ dất qua màng tế bào lông hút theo cơ chế chủ động. 

b. Cac ion khoáng di chuyển từ đất vào dịch bào của lông hút luôn 

tieo cơ chế thụ động. 

c. bước từ đất vào rễ theo các kẽ gian bào chứ không đi qua các tế bào. 

d. Im khoáng từ đất xâm nhập vào rễ có hiện tượng chọn lọc. 

6. Câucó nội dung sai sau đây khi nói về cây thân gỗ sống ở cạn là: 

a. rước hòa tan khoáng di chuyển hướng lên trong cây. 

b. bước di chuyển trong mạch gỗ còn ion khoáng di chuyển trong 

Bạch rây. 
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c. Nước hòa tan chất hữu cơ do lá tổng hợp tạo thành nhựa luyện 
nuôi cây. 

d. Nước và ion khoáng được phân phối từ rễ đến thân và liá. 

7. Mạch gỗ của thân cây được cấu tạo từ hai loại tế bào là: 

a. Tế bào biểu bì và tế bào chết 

b. Tế bào mạch ống và tế bào vỏ 
c. Quản bào và tế bào mạch cíng 

d. Tế bào biểu bì và quản bào 

8. Các tế bào cấu tạo mạch gỗ của cây có dặc điểm giông nhau lài: 

a. Đều không có vách tế bào 

b. Đều có lớp cutin bao phủ bên ngoài 

c. Màng các tế bào cách biệt hoàn toàn vứi nhau 

d. Đều là tế bào chết 

9. Bình thường, hướng di chuyển nào sau đây đúng với dònig nlhụa 
luyện trong cây? 

a. Từ lá đến các cơ quan khác 

b. Từ rễ đến các cơ quan khác 

c. Từ cử, quả đến lá 

d. Từ củ, quả đến rễ 

10. Vào giai đoạn sắp thu hoạch của cây trồng, cơ quan nào saui íây tó 
nhựa luyện chuyển đến nhiều nhất? 

a. Rễ 
b. Thân 

c. Lá 

d. Cơ quan dự trữ 

11. Yếu tố nào sau đây có tác dụng tạo ra cột nước liên tụic tríorg 
mạch gỗ của thân? 

a. Lực dẩy của rễ 
b. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa ruưíc víi 

vách của mạch gỗ 
c. Lực hút của lá 

d. Lực đẩy của dịch trong mạch rây 

12. Hiện tượng ứ giọt nước ở mép lá thường gặp ở: 

a. Cây có thân gỗ cao 
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b. Cây hai lá mầm 

c. Cây một lá mầm 

d. Cáy lâu năm 

13. Đặc điểm sau đây thường gặp ở cây sống trong vùng khô hạn là: 

a. Khí khổng thường rất ít 

b. Lớp cutin ở biểu bì trên của lá rất móng 

c. Khí khổng của lá luôn luôn mở ra 

d- Khí khổng phân bố rất nhiều ở mặt dưới của lá 

14. ÍSự mở khí khổng ngoài vai trò thoát hơi nước cho cây, còn có ý nghĩa: 

a. Giúp lá nhận C02 để quang hợp 

b. Tạo lực vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các cơ quan khác 

c. Giúp lá dễ hấp thu ion khoáng từ rễ đưa lên 

d. Để khí ôxi khuếch tán từ khí quyển vào lá 

15. Thử tự nào sau đây đúng về các lớp của lá từ ngoài vào trong? 

a. Biểu bì, mô giậu, cutin 

b. Cutin, mô giậu, biểu bì 

c. Mó giậu, biểu bì, cutin 

d. Cutin, biểu bì, mô giậu 

lồ. Câu có nội dung đúng sau đây là: 

a. Khí khổng phân bố chủ yếu ở mặt trên của lá. 

b. Thoát hơi nước ỗ lá chỉ xảy ra dối với cây sống trên cạn. 

c. Lượng hơi nước thoát ra từ cây tỉ lệ nghịch với độ mở của 

khí khổng. 

đ. Độ đóng mở của khí khổng phụ thuộc vào lực trương nước của 

tế bào khí khổng. 

lĩ. <Qúa trình khử nitrat trong mô thực vật diễn ra được là do: 

a. Rễ cây, hấp thu nhiều nitrat từ môi trường 

b. Cây chứa các enzim đặc hiệu và chất khử mạnh 

c. Do nhu cầu biến đổi nitrat thành amôn của cây rất cao 

d. Đế tránh cây bị dầu dộc do thừa nitrat 

. 1$. Quá trình nào sau đây có ý nghĩa góp phần giải độc cho cây? 

a. NOg (nitrat)-> NOã (nitrit) 

b. NOãínitrit)-^NH^lamôni) 
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c. axitamin đicacbôxilic + NHg -» amit 

d. xêtôaxit + NHg -> axit amin 

19. Hoạt động nào sau đây của vi sinh vật làm giảm sút nguồa initơ 

của đất? 

a. Khử nitrat thành amôn 

b. Chuyển hóa nitrat thành ni tơ phân tử 

c. Cố định nitơ để rễ hấp thu vào cây 

d. Liên kết N2 và H2 thành NH3 

III2. ĐÁP ÁN 

l.b 2. c 3. b 4. a 5. d 6. b 7. c ỉ. <d 

9. a 10. d 11.b 12. c 13. a 14. a 15. d 1«. <d 

17. b 18. c 19. b 

A.2. QUANG HỢP VÀ HÔ HAP ở THựC vật 

ỉ. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trinh tổng qiổtt về 

quang hợp. 

Câu 2 

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trâ BDất? 

Câu 3 

Nêu và giải thích những đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với 

quang hợp. 

Câu 4 

Mô tả sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của bào quan lục lạp ở 

cây xanh. 

Câu 5 

Thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức mãng 

của chúng. 

Câu 6 

Pha sáng của quang hợp là gì và diều kiện cần có? Cơ chế pha Síáng. 
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Câu 7 

Nguồn gốc của ôxi trong quang hợp? Sản phẩm của pha sáng trong 
quamg hợp và ý nghĩa của chúng? 

Câ u 8 

Nêu sự giống và khác nhau của thực vật C3 với thực vật C4 về pha 
tối ttrong quang hợp. 

Câu 9 

Nêu sự giống và khác nhau trong pha tối quang hợp của thực vật C4 

và thực vật CAM. 

Câu 10 

Trình bày ảnh hưởng của cường độ và thành phần quang phổ ánh 
sáng đến quang hợp. 

Câu 11 
NỊêu vai trò của nước đến pha sáng của quang hợp. 

Câu 12 

P’hân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế. 

Mêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết 

quaihg hợp. 

Câu 13 

HIô hấp ở thực vật là gì? 

Càu 14 
Hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí ở thực vật có những điểm nào 

khác nhau? 

Cầu 15 
Clho thí diụ để chứng minh rằng hô hấp rất cần thiết cho quang hợp. 

Câu 16 

Hiãy trình bày về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của 
cây xanh. 

1.2. IHƯỚNG DẪN GIẢI 

/* 1" :—> 
Câiu 1 

(Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát về 
K qucãng hợp. ___, 
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Quang hợp ở cây xanh là quá trình tổng hợp châ’t hữu cơ, chủ yếu 

là dường từ chất vô cơ (C02 và nước) nhờ năng lượng của ánh sổng do 

các sắc tố của cây xanh hấp thu; qua quá trình này, năng lượng tạo ra 

được tích lũy lại dưới dạng hóa năng (năng lượng hóa học) trong các 

hợp chất hữu cơ mà cây xanh tổng hợp được. 

Phương trình tổng quát của quang hợp như sau: 

6C02 + 6H20 —^ng C6H12°6 + 602 

—7-““>1 
Câu 2 

Vỉ sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trển Trái Đất? 

Vì chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên Trái Đất hầu hết do 

quang hợp tạo ra (trừ một lượng rất ít do hoạt động hóa tự dưỡng của 

vi khuẩn). Các sinh vật có khả năng quang hợp là tảo, một ít vi khuẩn 

và toàn bộ cây xanh. Các chất hữu cơ nói trên cung cấp cho các dạng 

sinh vật trong các chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong tự nhiên. Đối 

với con người, nó còn là nguồn cung cấp nguyên liệu công nghiệp, 

dược liệu và cho các nhu cầu khác. 
-—— --—■ ■'v 

Câu 3 

Nêu và giải thích các đặc điểm của lá cây xanh thích nghi vài 

quang hợp. _ 

1. Về số lượng, hình thái và sự sắp xếp của lá trên cây 

- Số lượng lá trên cây nhiều, diện tích bề mặt lá lớn rất thuận lợi 

cho việc hấp thu được nhiềú năng lượng của ánh sáng. 

- Lá có dạng bản vơi nhiều hình thái khác nhau tùy theo loài; 

Nhưng đều có tính hướng sáng, nên chúng có thể chuyển động 

sao cho mặt phẳng lá vuông góc với ánh sáng mặt trời để có thể 

nhận được nhiều ánh sáng nhất. 

2. Về cấu tạo của lá 
- Phiến lá mỏng, bên trong lớp biểu bì của mặt lá có nhiều khí khổng 

tạo điều kiện thuận lợi cho khí C02 khuếch tán từ không khí vào 

trong lá đến lục lạp và 02 tạo ra từ quang hợp khuếch tán ra ngoài. 

- Hệ gân lá là mạch dẫn gồm mạch gỗ và mạch libe xuất phát từ 

bó mạch ở cuống lá tỏa đến tận từng tế bào nhu mô của lá. Nhờ 

vậy, nước và muối khoáng dược đưa đến tế bào để thực hiện 

quang hợp và sản phẩm quang hợp được chuyển ra khỏi lá. 

- Trong lá có lục lạp là bào quan tiến hành quang hợp. 
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Câu 4 N 

Mô tả sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của bào quan lục 

lạp ở cây xanh. 
V------/ 

Lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp và chúng có 

những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng đó như sau: 

- Trong lục lạp có chứa hệ sắc tố có khả năng hấp thu năng lượng 

ánh sáng, dặc biệt là diệp lục. 

- Lục lạp có chứa nhiều loại enzim hoạt hóa cho quang hợp, trong 

đó có các enzim rất quan trọng làm nhiệm vụ chuyền êlectron 

trong các phản ứng. 

- Lục lạp thường có dạng bầu dục. Hình dạng này giúp chúng có 

thể xoay trở bề mặt để chủ động tiếp xúc với ánh sáng nhiều hay 

ít tùy theo cường độ ánh sáng chiếu đến lá. 

- Số lượng lục lạp rất nhiều cũng là đặc điểm làm tăng hiệu quả 

quang hợp. 

T~~l - V 
Câu 5 

Thành phần của hệ sắc tố quang hạp trong lá xanh và chức năng 

của chúng. _ 

Hệ sắc tô quang hợp ở lá xanh bao gồm 2 nhóm là: nhóm sắc tố 

diệp lục (clorophyl) và nhóm sắc tố phụ (carôtenôit). Chúng phân bố 

trong màng các túi dẹp tilacôit của lục lạp. 

1. Chất diệp lục 

Gồm có diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là nguyên nhân làm cho 

lá có màu lục, do các tia lục không được diệp lục hấp thu, phản chiếu 

vào mắt và ta thấy có màu lục. 

Cốc phân tử diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng và truyền năng 

lượng được hấp thu vào trung tâm quang hợp, tại đó quang năng (năng 

lượng ánh sáng) được chuyển hóa thành hóa năng ATP và NADPH. 

Trong chất diệp lục, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển 

hóa năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Diệp 

lục b có vai trò chuyển năng lượng hấp thu dược cho diệp lục a. 

2. Carôtenôit 

Gồm hai loại sắc tô" là carôten và xantôphin, là nguyên nhân của 

các màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả (như ở quả gấc, quả ớt chín...), củ 

(như củ cà rốt..) 
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Carôtenôit có vai trò hâp thu năng lượng của ánh sáng chuyển cho 

diệp lục a. 

Ngoài chất diệp lục và carôtenôit có ở lá của cây xanh còn có nhóm 

sắc tố phicôbilin ở tảo bao gom 2 loại sắc tố là phicôeritrin và hicòxianin. 

r——7--- 
Câu 6 

Phạ sảng của quang hợp là gì và điều kiện cần có? Cơ ché pha sảng■ ^ 

Pha sáng là giai đoạn đầu của quá trình quang hợp xảy ra ỡ các túi 

dẹp tilacôit của các hạt grana. Gọi là pha sáng vì các phản ứng của 

pha này cần có điều kiện là ánh sáng thì mới xảy ra được. Cơ chế của 

pha sáng diễn ra như sau: 

Dưới tác dụng của ánh sáng, diệp lục hấp thu năng lượng và chuyển 

từ trạng thái không hoạt động sang trạng thái kích động. Đồng thời 

lúc này, năng lượng ánh sáng còn kích thích quá trình phân li nước 

(gọi là quang phân li nước) tạo ra ôxi, prôton H+ và diện tử. 

2H20 —-> 4hP + 4e~ + 02 

Các điện tử được chuyển qua hàng loạt chất chuyên chở điện tử. Sự 

chuyển điện tử đó tạo ra thế năng và một phần thế năng này được dùng 

tổng hợp các phân tử ATP. Cũng qua quá trình chuyển điện tử quang hợp 

mà NADPH được lành thành để trở thành nguyên liệu của pha tối sau đó. 

Tóm lại trong pha sang dã tạo ra ATP, NADPH và 02 từ quá trình 

quang phân li nước với sự tham gia của hệ sắc tô" và các chất chuyển 

điện tử. 

Ỵ—---\ 
Câu 7 

Nguồn gốc của ôxi trong quang hợp? 

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp và ý nghĩa của chúng? 

Khí ôxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ phản ứng 

quang phân li nước ở pha sáng. 

Pha sáng trong quang hợp tạo ra khí ôxi, ATP và NADPH có ý 

nghĩa sau: 

- Khí ôxi được khuếch tán vào khí quyển để bù đắp lượng ôxi bị 

hao hụt do hoạt động hô hấp của sinh vật và do hoạt động dốt 

cháy của con người tạo ra, đồng thời góp phần cân bằng thành 

phần của khí quyển. 

- ATP và NADPH được đưa vào pha tối quang hợp và trở thành 

nguyên liệu cho quá trình đồng hóa C02 tạo ra các sản phảm hữu 

cơ cho quang hợp. 
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Câu 8 

Nêu sự giống và khác nhau của thực vật C3 với thực vật C4 về 

pha tối trong quang hợp. 

1. Những điểm giông nhau 

- Đều gồm các giai đoạn: cố định C02, khử C02 và tái sinh chất 

nhận C02. Quá trình cố định C02 đều xảy ra vào ban ngày. 

- Giai đoạn khử C02 đều dược tiến hành giống nhau và đều có xảy 

ra chu trình’ Canvin để tạo các chất hữu cơ. 

- Có sự tham gia xúc tác của các enzim và chất chuyển điện tử. 

2. Những điểm khác nhau 

Pha tối ở thưc vât c3 Pha tối ở thực vật c4 

Chết nhận C02 đầu tiên là 

RDP (ribulôzơ điphôphat) 

Chất nhận C02 đầu tiên là PEP 

(axitphôtphoênol piruvic) 

Sản phẩm đầu tiên của cố định 

C02 là một hợp chất C3 có tên 

gọi APG (axit photphoglixêric) 

Sản phẩm đầu tiên của cố định 

C02 là một hợp chất c4 có tên gọi 

AOA (axit ôxalôaxêtic) 

Enzim xúc tác cho cố định C02 

là RDP - cacbôxilaza 

Enzim xúc tác cho cố định CO2 là 

PEP - cacbôxilaza và RDP - 

cacbôxilaza 

Chỉ có một loại lục lạp Có hai loại lục lạp 

Chỉ xảy ra ở tế bào nhu mô của 

lá 

Xảy ra ở tế bào nhu mô và tế bào 

bao bó mạch của lá 

ÍCấ u9 

Nêu sự giống và khác nhau trong pha tối quang hạp của thực 

vật C4 và thực vật CAM. t_ J 

1. Các điểm giống nhau 

- Đều diễn biến qua các giai đoạn lần lượt là: cố định C02, khử 

C02 và tái sinh chất nhận C02. 

- Giai đoạn khử C02 được tiến hành giống nhau và đều trải qua 

chu trình Canvin để tạo ra chất hữu cơ cho quang hợp. 

- Có sự tham gia xúc tác của hệ enzim và chất chuyển điện tử. 

- Chất nhận C02 đầu tiên là axit phôtpho ênol piruvic (PEP). 

- Sản phẩm đầu tiên của cố định C02 là một hợp chất C4, đó là 

axit ôxalôaxêtic (AOA). 
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- Enzim xúc tác cho giai đoạn cố định C02 giống nhau, đều là 

enzim PEP - cacbôxilaza và RDP - cacbôxilaza. 

2. Các điểm khác nhau 

Ở thực vật c4 Ở thực vật CAM 

Sự cố định C02 xảy ra vào ban 

ngày 

Sự cố định C02 xảy ra vào ban 

đêm 

Có hai loại lục lạp: loại chứa 

trong tế bào nhu mô và loại 

chứa trong tế bào bao bó mạch 

Chỉ có một loại lục lạp nằm 

trong tế bào nhu mô 

Lượng chất hữu cơ tạo ra 

nhiều hơn 

Lượng chất hữụ cơ tạo ra ít hơn 

Câu 10 

Trình bày ảnh hưởng của cường độ và thành phần quang phổ 

Kánh sáng đến quang hợp._ 

1. Ánh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hựp 

Cây có thể quang hợp ở cưởng độ ánh sáng tối thiểu rất thấp như 

ánh sáng vào lúc hoàng hôn, ánh sáng dèn điện yếu... Từ cường độ 

ánh sáng tối thiểu nếu tăng dần cường độ sáng thì cường độ quang 

hợp tăng dần đến một giới hạn nào đó. 

- Điểm bù về ánh sáng của quang hợp 

Là cường độ của ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường 

độ hô hấp của cây bằng nhau. 

Dựa vào điểm bù về ánh sáng, người ta phân chia hai nhóm thực 

vật là: nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng. Cây ưa sáng có điểm 

bù về ánh sáng cao hơn cây ưa bóng. ^ 

- Điểm bão hòa về ánh sáng của quang hợp 

Từ điểm bù ánh sáng, nếu tăng dần cường độ chiếu sáng thì 

cường độ của quang hợp tiếp tục tăng cho đến khi nào cường độ 

quang hợp cực đại. 

Cường độ chiếu sáng mà ở đó quang hợp của cây đạt cực đại và 

không tăng thêm cho dù có tiếp tục tăng cường độ chiếu sáng thêm 

thì được gọi là điểm bão hòa về ánh sáng của quang hợp. 

Điểm bão hòa ánh sáng thay đổi tùy theo loài thực vật. Cây ưa 

bóng có điểm no về ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng. 
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2. Tác động của thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp 

Thành phần quang phổ của ánh sáng ảnh hưởng đến cả cường độ 

quang hợp và chất lượng quang hợp của cây. 

* Ánh hưởng của thành phần quang phổ đến cường độ quang hợp 

Cùng một cường độ chiếu sáng nhưng ánh sáng đơn sắc màu đỏ có 

hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sẩc màu xanh, tím. 

Thành phần ánh sáng biến động theo thời gian trong ngày và theo 

môi trường sống. 

Thí dụ: 

- Buổi sáng sớm và buổi chiều ánh sáng mặt trời có chứa nhiều tia 

đỏ hơn. Buổi trưa, các tia xanh, tím tăng lên. 

- Dưới tán rừng rậm, chủ yếu là ánh sáng khuếch tán, các tia đỏ 

giảm rõ rệt so với ánh sáng ở môi trường sống. 

* Thành phần quang phổ còn ảnh hưởng đến chất lượng quang hợp 

Thí dụ: 

- Các tia xanh, tím kích thích sự tổng hợp prôtêin, axit tamin. 

- Các tia đỏ làm tăng quá trình tổng hợp cacbonhiđrat. 

c muTĨ 
Nêu vai trò của nước đến pha sáng, của quang hợp. 

Trong pha sáng của quang hợp: 

- Nước là nguyên liệu, là nguồn cung cấp diện tử và prôtôn H+ để 

tham gia vào quá trình tạo ATP và NADPH, 

~ Qua phản ứng quang phân li nước ở pha sáng còn tạo ra khí ôxi 

giải phóng ra khí quyển. 

----" = =* --\ 

Câu 12 

Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế. 

Nèu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều 

tiết quang hợp._ J 

1. Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế 

- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô do cây tích lũy được trên 

một đơn vị diện tích đất trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. 

- Năng suất kinh tế là lượng chất khô mà cây trồng tích lũy lại 

trong các cơ quan có giá trị kinh tê đôi với con người (hạt, quả, 

củ, lá...). 
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2. Biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua diều tiết quang hỢp 

a. Làm tăng diện tích lá 

Có thể điều khiển diện tích lá nhờ các biện pháp như: bón phân, 

tưới tiêu hợp lí, chăm sóc đúng kĩ thuật tùy theo loài, giống cây trồng. 

b. Tăng cường độ quang hợp 

Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ 

máy quang hợp (lá). Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định dấn sự tích lũy 

chất khô và năng suất cây trồng. 

Điều tiết chỉ số này bằng cách tăng cường các biện pháp kĩ thuật 

như cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây 

hấp thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả. 

Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao. 

r~—-—----- \ 
Câu 13 

Hô hấp ở thực vật là gì?_^ 

Hô hấp là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 

sống. Trong quá trình này, các phân tử hữư cơ (chủ yếu là glucôzơ) trải qua 

hàng loạt phản ứhg biến đổi với sự tham gia của ôxi để sau đó được phân 

giải thành sản phẩm cuối cùng là khí C02, nước; đồng thời giải phóng năng 

lượng dưới dạng các phân tử ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào. 

Trong tế bào thực vật, hô hấp diễn ra ở ti thể và tế bào chất. 

Phương trình tổng quát của hô hấp như sau: 

C6H1206 + 602 -> 6C02 + 6H20 + Q (năng lượng) 

'câu 14 

Hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí ở thực vật có những điểm nào 

khác nhau? 

Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí 

Xảy ra trong điều kiện có ôxi 

tham gia 

Xảy ra trong điều kiện không có 

ôxi tham gia 

Xảy ra trong ti thể Xảy ra trong tế bào chất 

Năng lượng tạo ra nhiều hơn Năng lượng tạo ra ít hơn 

Sản phẩm tạo ra là khí C02 

và nước 

Sản phẩm tạo ra là axit lactic 

hoặc rượu êtilic và có thể có C02 

Chất nhận điện tử cuối cùng 

là ôxi phân tử 

Chất nhận điện tử cuối cùng là 

môt phân tử vô cơ hoặc hữu cơ 
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Câu 15 

Cho thí dụ để chứng minh rằng hô hấp rất cần thiết cho 

v quang hợp.__ 

Ớ cây xanh xảy ra hai quá trình là hô hấp và quang hợp. Chúng có 

quan hệ với nhau; trong đó hô hấp rất cần thiết cho quang hợp. 

Thí dụ: hô hấp tạo ra sản phẩm là khí C02 và nước. Những sản 

phẩir này lại là nguồn nguyên liệu cho quang hợp tiến hành. 

Câu 16 

Rây trình bày về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở 

cây xanh.__ 

Các yếu tố của môi trường có ảnh hưởng đến hô hấp ở cây xanh là: 

nước, nhiêt độ, khí ôxi, C02... 

1. Niớc 

Đỗi với mô đang sinh trưởng, mất nước trong một thời gian ngắn 

làm ting cường độ hô hấp, nhưng nếu mất nước kéo dài thì cường độ 

hô hắp giảm. 

Ở lạt khô, nếu tăng hàm lượng nước thì cường độ hô hấp tăng lên. 

Do váy trcng thực tế, muốn bảo quản hạt giống dược tốt thì cần phải 

phơi thô và cất giữ hạt nơi khô ráo. Ngược lại, khi cần cho hạt nảy 

mầm thì phải cung cấp đủ độ ẩm cho hạt. 

2. NHệt độ 

Kh nhiềt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn khi 

nguyỄn sinh chất và hoạt động của tế bào vẫn còn bình thường. 

Mci quan hệ giữa cường độ hô hấp ở thực vật và sự tăng nhiệt độ 

tuân heo định luật Van-Hôp: khi nhiệt độ tăng 10°c thì tốc độ các 

phản ứng ôxi hóa tăng gấp 2-3 lần. 

3. Khí ù xi. 

Ôx tham gia vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận diện 

tử sai cùng để tạo ra nước trong hô hấp hiếu khí. Do đó nếu nồng độ 

ôxi klông khí giảm xuống thi cường dộ hô hấp của cây giảm. Trường 

hợp rồng độ ôxi giảm quá thấp, cây chuyển sang hô hấp kị khí. 

4. Kb C02 

CQ là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên 

men itilic. Nếu nồng độ C02 trong môi trường tăng cao dẫn đến ức 

chế hỉ hấp do hoạt tính của một loạt các enzim hô hấp bị ức chế. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.l. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

So sánh pha sáng và pha tối của quang hợp. 

Câu 2 

Vì sao người ta thường xem hô hấp thực vật xảy ra trong ti thể? ĨTuững 

đặc điểm, cấu tạo nào của ti thể giúp nó thực hiện chức năng hô híp?’ 

Câu 3 

Trình bày quá trình phán giải hoàn toàn một phân tử ghcỉô^ơ 

trong cơ thể thực vật. 

Câu 4 

So sánh sự giống và khác nhau của 3 quá trình sau đây troigí hô 

hấp ở thực vật: đường phân, chu trình Crep, truyền điện tử hôhâấp. 

Câu 5 

So sánh hô hấp với quang hợp. Liên quan giữa hai quá trìnl đỉó ở 

thực vật. 

Bài tập bổ sung điền ô chữ 
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1. Có 4 chữ: nguyên tố khoáng tham gia trong thành phần cấu tạo 

của prôtêin và axit nuclêic. 

2. Có 9 chữ: từ kép, có nghĩa là năng lượng của ánh sáng. 

3. Có 4 chữ: là nguyên liệu của (Ịuang hợp có vai trò cung cấp H+ và 

điện tử cho các phản ứng. 

4. Có 5 chữ: nguyên tố khoáng đại lượng, là thành phần quan trọng 

của chất diệp lục và tạo màu xanh cho lá. 

5. Có 7 chữ: quang hợp chỉ tiến hành được từ nguồn năng lượng của 

yếu tố này. 

6. Có 14 chữ: đây là con đường cố định C02 duy nhất trong pha tối 

của nhóm thực vật Cg. 

7. Có 14 chữ: là lượng chất hữu cơ tích lũy lại ở các bộ phận của cây 

có giá trị kinh tế lớn nhất. 

8. Có 10 chữ: nhóm thực vật có giai đoạn cố định C02 xảy ra vào 

ban đêm. 

9. Có 11 chữ: phản ứng này xảy ra ở nước trong pha sáng của quang 

hợp và ôxi được giải phóng. 

10. Có 15 chữ: là tổng lượng chất khô mà cây tích lũy được trong 

một dơn vị diện tích đất trồng trong một thời gian xác định. 

11. Có 15 chữ: chất này là sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định 

CÓ2 ở thực vật C4. 

12. Có 7 chữ: là dạng năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ 

ở các mô của cơ thể sinh vật. 

13. Có 3 chữ: tên viết tắt của sản phẩm đầu tiên ở trong pha tôi 

của quang hợp ở thực vật C3- 

14. Có 7 chữ: là nhóm các chất hóa học hấp thu dược năng lượng 

ánh sáng có chứa trong lục lạp. 

15. Có 8 chữ: là một quá trình dồng hóa chất hữu cơ có ở cây xanh, 

tảo và một số dạng vi khuẩn. 

16. Có 3 chữ: tên viết tắt của chất nhận C02 đầu tiên trong pha tối 

của quang hợp ở thực vật C4 và thực vật CAM. 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 
\ 

^ So sánh pha sáng và pha tối quang hợp. _y 
1. Giống nhau 

Đều là quá trình chuyến hóa vật chất và năng lượng xẳy ra dưới sự 

xú: tác của các enzim quang hợp. 
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Pha sáng Pha tối 

Xảy ra cần có ánh sáng Xảy ra không cần có ánh sáng 

Chỉ tiến hành được khi có ánh 

sáng và không tiến hành được 

trong tối 

Có thể tiến hành được cá ở ngoài 

sáng và trong tối 

Xảy ra trong các túi tilacôit ở 

các hạt grana của lục lạp 

Xảy ra ở chất nền (strôma) của lụic 

1 lạp 

Nguyên liệu là nước Nguyên liệu là khí C02 

Sản phẩm là khí ôxi, ATP và 

NADPH 

Sản phẩm là chất hữu cơ, chủ yếui 

là cacbonhiđrat 

Có bản chất hóa học là quá 

trình ôxi hóa 

Có bản chất hóa học là quá trìiỉh 

khử 

Câu 2 

Ví sao người ta thường xem hô hấp thực vật xảy ra trong ti thể? Nhĩnịg 

đặc điểm, cẩu tạo nào của ti thể giúp nó thực hiện chức năng hò hấp. 

1. Hô hấp thực vật thường đưực xem xảy ra ở ti thể 
Mặc dù quá trình hô hấp ở thực vật vừa xảy ra trong tế bào clhất 

vừa xảy ra trong ti thể, tuy nhiên người ta vẫn thường xem hô hxấp 

xảy ra ở ti thể vì những lí do sau đây: 

- Mục đích cuối cùng của hô hấp trong tế bào là tạo ra các phàm tử 

ATP cung cấp cho các hoạt động sống, về mặt này thì quá trình plhân 

giải hiếu khí xảy ra ở ti thể gồm chu trình Crep và nhất là chuỊyền 

điện tử chiếm ưu thế hơn dẫn đến tạo ra lượng ATP nhiều hơn. 

- Trong chu trình Crep xảy ra trong chất nền của ti thể có rất ahũều 

sản phẩm trung gian được tạo ra, trong đó cố các axit hữu ccơ có 

thể được sử dụng dể tham gia vào các quá trình trao đổi chất klhác 

như tổng hợp prôtêin, lipit... tùy theo nhu cầu của tế bào và C0 tthể. 

2. Những đặc điểm cấu tạo của ti thể giúp nó thực hiện chtức 

năng hô hấp 

- Trong chất nền và nhất là màng trong của ti thể có chứa -ihiiều 

loại enzim tham gia vào quá trình hô hấp. 

- Số lượng ti thể rất nhiều, có thể đến vài nghìn trong mỗi tế bàõ> và 

được tăng lên ở những tế bào dang trong giai đoạn hoạt động Eiạinh. 

- Màng trong của ti thể có nhiều nếp gấp'làm tăng khả năng ttiếp 

xúc của các enzim (trên lớp màng trong) với cơ chất. 
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Câu 3 

Trình bày quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucôza 

trong cơ thể thực vật. 
\_'_/ 

Quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucôzơ xảy ra qua các 

giai đoạn sau: 

1» Giai đoạn đường phân 

Giai đoạn này xảy ra trong điều kiện kị khí (không có ôxi tham 

gia, mỗi phân tử glucôzơ được phân giải thành hai phân tử axit piruvic, 

nước và một ít năng lượng dưới dạng ATP. 

Tế bào chất là nơi tiến hành quá trình đường phân. 

2. Giai đoạn chu trình Crep 

Xảy ra trong chất nền của ti thể và có sự tham gia của ôxi. Trong 

giai đoạn này, 2 phân tử axit piruvic được tạo ra ở giai đoạn đường 

phân được ôxi hóa hoàn toàn giải phóng ra 6 phân tử C02. 

3. Giai đoạn chuỗi truyền điện tử 

Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep dược chuyên đên 

chuỗi truyền điện tử đến ôxi dể tạo thành nước. 

Quá trình này giải phóng ra rất nhiều năng lượng dưới dạng ATP. 

CatTd s 
So sánh sự giống và khác nhau của 3 quá trinh sau đây trong hô 

hấp ở thực vật: đường phân, chu trình Crep, truyền điện tử hô hấp. ^ 

1. Giống nhau 

- Đều xảy ra các phản ứng phân giải và chuyển hóa vật chất 

- Đều có sự xúc tác của enzim 

- Đều có sự tham gia của chất chuyển điện tử NAD 

- Đều có sự tạo thành hợp chất năng lượng ATP 

2. Khác nhau 

Đường phân Chu trình Crep Truyền điện tử 

hô hấp 

Xáy ra trong tế 

bào chất 

Xảy ra trong chất 

nền của ti thể 

Xảy ra ở màng trong 

của ti thể 

Nguyên liệu mở 

đầu là đường 

glucôzơ 

Nguyên liệu là axit 

piruvic được hoạt 

hóa bơi côenzim A 

Nguyên liệu là hiđrô 

được tạo ra từ quá 

trình phân giải trước 



III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III.1. CÂU HỎI 

1. Các thành phần cấu tạo của lục lạp gồm: 

a. Chất nền, màng kép, hạt grana 

b. Màng kép, hạt grana, các túi tilacôit 

c. Các túi tilacôit, hạt grana, chất nền 

d. Chất nền, hạt grana, sắc tô" 

2. Ngoài cây xanh, dạng sinh vật nào sau đây có khả năng thực Ihiện 

quang hợp? 

a. Tảo, vi khuẩn lưu huỳnh 

b. Vi khuẩn lưu huỳnh và vi khuẩn lam 
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c. i\am va VI Knuan lam 

d. Vi khuẩn lam và tảo 

3. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là: 

a. Trong quang hợp, cây tổng hợp chất hữu cơ từ khí ôxi 

b. Quang hợp là qụá trình phân giải chất hữu cơ nhờ năng lượng 

của ánh sáng 

c. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí cacbônic 

d. Nguyên liệu của quang hợp là nước và C02 

4. Trong pha sáng của quang hợp, nước được phân li nhờ: 

a. Năng lượng của ánh sáng 

b. Sự gia tăng nhiệt độ trong tế bào 

c. Quá trình truyền điện tử quang hợp 

d. Sự chuyển hóa năng lượng của chất diệp lục 

5. ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra trong pha sáng của quang 

hợp từ hoạt động nào sau đây? 

a. Quang phân li nước 

b. Diệp lục hấp thu ánh sáng và chuyển sang trạng thái kích động 

c. Hoạt động của chuỗi truyền điện tử 

d. Hấp thu năng lượng của sắc tố phụ 

6. Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là: 

a. Giải phóng ôxi ra khí quyển 

b. Đồng hóa C02 hấp thu từ không khí thành cacbonhiđrat 

c. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước 

d. Tổng hợp nhiều phân tử ATP 

7. Nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cho các phản ứng trong pha 

tối của quang hợp lấy từ: 

a. Ánh sáng mặt trời 

b. ATP do các ti thể cung cấp 

c. ATP từ pha sáng đưa sang 

d. Tất cả các nguồn năng lượng trên 

8. Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là: 

a. Các điện tử được giải phóng từ phân li nước 

b. Sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng 
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c. Sự chuyển giao năng lượng từ các sắc tố phụ cho diệp lụ<c a 

d. Sự tạo thành ATP và NADPH 

9. Pha tôi quang hợp xảy ra ở: 

a. Chát nền của lục lạp 

b. Màng trong của ti thể 

c. Màng ngoài của lục lạp 

d. Trong tế bào chất 

10. Chức năng của các hạt grana ở lục lạp là: 

a. Tiến hành đường phân trong hô hâp 

b. Nơi xảy ra pha tối của quang hợp 

c. Nơi xảy ra pha sáng của quang hợp 

d. Thực hiện truyền điện tử trong hô hấp 

11. Bộ phận nào sau đây của tế bào không tham gia vào các gi.ai đtoạn 

hô hấp của tế bào? 

a. Bào tương 

b. Màng ngoài của ti thể 

c. Màng trong của ti thể 

d. Chất nền của ti thể 

12. Trong tế bào chất xầy ra hoạt động nào sau đây? 

a. Đường phân 

b. Chu trình Crep 

c. Chuyển điện tử hô hấp 

d. Quang phân li nước trong quang hợp 

13. Quá trình ôxi hóa axit piruvic xảy ra ở: 

a. Trong tất cả các loại bào quan 

b. Chất nền của ti thể 

c. Màng ngoài của ti thể 

d. Trên các hạt grana của lục lạp 

14. Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axit piruvic được ôxi hốa htoền 

toàn tạo ra bao nhiêu phân tử khí C02? 

a. 4 phân tử 

b. 3 phân tử 

c. 2 phân tử 

d. 1 phân tử 
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B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ 
NĂNG LƯỢNG ở ĐỘNG VẬT 

B. 1. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CẨU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào 

và nêu thí dụ. 

Câu 2 

Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so 

với trong túi tiêu hóa. 

Câu 3 

Tại sao giun chỉ và sán sống kí sinh trong ruột người không có hệ 

tiêu hóa mà vẫn sống bình thường? 

Câu 4 

Giải thích nguyên nhân vì sao chiều dài của ống tiêu hóa ở động 

vật ăn thịt và động vật ăn thực vật lại khác nhau? 

Câu 5 

Nhai lại thức ăn ở động vật nhai lại có tác dụng gì? 

Câu 6 

Cho biết lợi ích của hoạt động sống cộng sinh trong ống tiêu hóa 

đối với vi sinh vật và dối với động vật ăn tạp. 

Câu 7 

Dựa vào những kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau đây về tác dụng 

tièu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học của các cơ quan tiêu hóa ở người. 

STT Cơ quan Tiêu hóa cơ hoc Tiêu hóa hóa học 

1 Miệng 

2 Thực quản 

3 Dạ dày 

4 Ruột non 

5 Gan 

6 Tụy 

7 Ruột già 
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Câu 8 

Điền các đặc điểm cấu tạo và chức năng thích nghi với tiêu hóa 

thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng dưới đây: 

STT Bộ phận Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật 

1 Răng 

2 Dạ dày 

3 Ruột non 

4 Manh tràng 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 N 

Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại 

bào và nêu thí dụ._'_ ^ 

1. Phân biệt tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào 

- Tiêu hóa nội bào 

Là quá trình tiêu hóa thức ăn xảy ra bên trong tế bào. Hình thức 

tiêu hóa này thường xảy ra ở động vật nguyên sinh, bọt biển. 

- Tiều hóa ngoại bào 

Là quá trình tiêu hóa thức ân xảy ra ở bên ngoài tế bào. Đây là 

hình thức tiêu hóa của hầu hết động vật đa bào. 

2. Thí dụ về tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào 

a. Thí dụ về tiêu hóa nội bào 

Ở trùng đế giày, màng tế bào lõm vào hình thành không bào tiêu hóa 

và thức ăn từ môi trường được đưa vào đó. Không bào tiêu hóa được nối 

dần lại và tách khỏi màng tế bào mang cả thức ăn vào bên trong tế bào 

chất. Tại đây, thức ăn được các enzim tiết ra từ lizôxôm tiến hành tiêu 

hóa và các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa được đưa vào tế bào chất. 

b. Thí dụ về tiêu hóa ngoại bào 

ở động vật đa bào hình thành cơ quan tiêu hóa có dạng túi hay 

dạng ống để chuyên thực hiện tiêu hóa thức ăn. 

Thí dụ: thức ăn qua quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học 

trong ống tiêu hóa của người (lần lượt từ miệng, dạ dày, ruột), được 

biến đổi tạo ra chất dinh dưỡng; sau đó chất dinh dưỡng được hấp thu 

qua lông ruột vào máu và bạch huyết, phần chất bã được đẩy xuống 

ruột thẳng và dào thải. 
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Câu 2 

Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa 

so với túi tiêu hóa. 

Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa có ưu điểm hơh so với ở trong 

túi tiêu hóa là thức ăn dược tiêu hóa triệt để hơn ngay trong ống. Các 

chất dinh dưỡng dược hấp thu ngay từ ống vào máu để nuôi cơ thể; 

mà không phải trải qua quá trình tiêu hóa nội bào. 

Trong khi đó, sự tiêu hóa xảy ra từ túi tiêu hóa không hình thành 

các chất dinh dưỡng đơn giản, mà lại phải tiếp tục trải qua tiêu hóa 

nội bào. Như vậy tính chuyên hóa và hiệu quả của túi tiêu hóa thấp 

hơn so với ống tiêu hóa. 

Câu 3 

Tại sao giun chỉ và sán sống kí sinh trong ruột người không có 

hệ tiêu hóa rụà vẫn sống bình thường?_ 

Giui chỉ, sán và các động vật sống kí sinh trong cơ thể động vật 

khác có hiện tượng tiêu giảm các cơ quan. Đây là biểu hiện của sự 

thích nghi với lôi sống kí sinh. 

Tuy không có hệ tiêu hóa nhưng giun chỉ, sán vẫn sống bình thường 

vì chất dinh dưỡng trong ruột của người (vật chủ) được chúng hấp thu 

theo cơ chế khuếch tán qua da vào cơ thể chúng. 

—' : \ 
Câu 4 

Giải thích nguyên nhân vì sao chiểu dài của ống tiêu hóa ở 

động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật lại khác nhauĩ 

Chiều dài của ống tiêu hóa ở động vật ăn thịt ngắn hơn so với ở 

động vật ăn thực vật. 

Nguyên nhân của sự khác nhau nói trên vì: 

- Hoạt động tiêu hóá cơ học ở giai đoạn đầu tiên là miệng của động 

vật ăn thịt thực hiện rất mạnh nhờ tác dụng của bộ răng phân hóa 

và rất phát triển; đo đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho quá trình 

tiêu hóa hóa học của các dịch tiêu hóa ở các giai đoạn sau. 

- Trong khi đó, đối với dộng vật ăn thực vật, do phải tranh thủ ăn 

lượng thức ăn nhiều đế’ đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể nên quá 

trình tiêu hóa cơ học ở miệng không được thực hiện mạnh như ờ 

động vật ăn thịt. Bên cạnh đó do chất xenlulôzơ trong thức ăn thực 

vật rất khó tiêu hóa nên ống tiêu hóa của động vật ăn thực vật phái 

rất dài đế có đủ thời gian tiêu hóa hóa học triệt để thức ăn; đồng 
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thời có một số bộ phận hỗ trợ tiêu hóa xenlưlôzơ bằng hoạt động 

phân giải sinh học của vi sinh vật như ở dạ cỏ của dộng vật nhai lại 

và ở ruột tịt (manh tràng) của động vật không nhai lại. 

Câu 5 

Việc nhai lại thức ăn ở động vật nhai lại có tác dụng gì? 
\_____‘ _1___J 

ơ dộng vật nhai lại. sau khi ngừng ăn, chúng nằm nghỉ và ợ lên để 

nhai lại. Hoạt động này giúp thực hiện quá trình tiêu hóa cơ học thức 

ăn xenlulôzơ mà chúng dã nuốt vào trước đó. Thức ăn được nhai lại kĩ 

và thâm đều dịch nước bọt, tạo đièu kiện cho hoạt động tiêu hóa hóa 

học tốt hơn xảy ra ở dạ dày chính thức và ruột non sau đó. 

Câu 6 N 

Cho biết lợi ích của hoạt động sống cộng sinh trong ống tiều hóa 

^ dối với vi sinh vật và đối với động vật Ú11 tạp._ 

Trong ông tiêu hóa của dộng vật ăn tạp có hoạt động cộng sinh cua 

vi sinh vật, hiện tượng này tạo ra lợi ích cho cả động vật và vi sinh vật. 

- Đối với động vật ăn tạp, nhờ có vi sinh vật cộng sinh, đã giúp 

tiêu hóa sinh học một vài loại thức ăn mà ốhg tiêu hóa cua dòng 

vật không có khả năng tiêu hóa. Thí dụ trong ruột người cú vi 

khuẩn lên men thối cộng sinh, chúng phân giãi xenlulôzư thanh 

C02, nước và năng lượng. Xenlulôzơ là chất mà các enzim tiéu 

hóa ở người không có khả năng phân giải. 

- Đối với vi sinh vật cộng sinh nói trên, qua hoạt động phân giải, 

chúng sử dựng năng lượng tạo ra cho qua trình sirh trương, píhát 

triển và sinh sắn của chúng. 

Câu 7 

Dựa vào những kiến thức đã hoc hãy điền vào bảng sau đây ivề 

tác dụng tiêu hóa cơ học và tỉhu hóa hóa học cúc < ác cơ qúan trong 

hệ tiêu hóa ở người._ 

STT Cơ quan Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học 

1 Miệng Hoạt dộng phối 

hợp giữa răng và 

các cơ (cơ nhai, cơ 

má, cơ lưỡi) làm cắt 

nhỏ thức ăn với 

dịch nước bọt 

Enzim ptyalin có trong 

nước bọt tiêu hóa yếu nuột 

phần tinh bột chín thànih 

đường mantô 



Thực 

quản 

Cơ thành thực 

quản co rút đê làm 

vận chuyên thức ăn 

xuống dạ dày 

Thực quản không có enzim 

tióu hóa hóa học thức ăn 

Dạ dày Sự co dãn của các cơ 

của thành dạ dày 

(cơ vòng, cơ dọc, cơ 

chéo) tạo lực làm 

mềm, nhỏ thức ăn 

hơn và trộn thức ăn 

với dịch vị 

Enzim lipaza biến đổi một 

ít lipit thành axit béo và 

glixêrin, prôtêin được 

enzim pepsin biến đổi 

thành sản phẩm trung 

gian là peptit. Glecxit hầu 

như không được biến đổi ở 

dạ dày 

Tuột 

non 

Các cơ thành ruột 

non co dãn yếu, tác 

dụng vận chuyên 

thức ăn và trộn 

thức ăn với dịch 

tụy và dịch ruột 

Rất nhiều loại enzim phôi 

hợp biến đổi các loại chất 

thành sản phẩm đơn giản 

như: prôtêin thành axit 

amin, gluxit thành đường 

đơn, lipit thành axit béo và 

glixêrin... Các chất đơn giản 

tạo ra dược hấp thu qua 

lông ruột vào máu. 

Gan Không tiêu hóa cơ 

học 

Tiết ra dịch mật hỗ trợ 

quá trinh tièu hóa lipit ở 

ruột non 

Tụy Không tiêu hóa cơ 

học 

Tiết dịch tụy đô vào tá 

tràng (ruột tá) của ruột 

non chứa đủ các loại enzim 

tiêu hóa các chất 

Ruột già Cơ thành ruột già 

co dãn, tạo lực đẩy 

chất bã xuống ruột 

thẵng, chuẩn bị 

thải phân 

Vi khuẩn cộng sinh trong 

ruột già lên men và phân 

giải chất xenlulôzơ thành 

khí C02, nước. Một phần 

nước được hấp thu vào máu 



Câu 8 

Hãy điền bổ sung đặc điểm cấu tạo và chức năng thích nghi 

với sự tiêu hóa thức ăn của ống tiều hóa vào cột tương ứng cửa 

bảng sau đây: 

Tên bộ 

phận 

Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật 

Răng 

Răng cửa phát triển 

để gặm và lấy thịt ra 

khỏi xương. Răng 

nanh rất phát triển 

để giữ chặt con mồi 

và xé thịt từ con mồi 

Răng cửa và răng nanh kéim 

phát triển, chỉ làm nhiệm vụ giữ 

và giật thức ăn thực vật khi ăn. 

Riêng chim ăn hạt và gia Cỉầm 

không có răng nhưng có mổ sừng 

để gắp và mổ hạt 

Răng cạnh răng hàm 

và răng hàm làm 

.nhiệm vụ cắt nhỏ 

thịt.và nghiền thức 

ăn do có cấu trúc 

sắc, nhọn 

Răng cạnh răng hàm và răng 

hàm có nhiều gờ cứng làm nhiệm 

vụ nghiền nát thức ăn thực' vật 

Dạ dày 

Dạ dày đơn, có 

thành rất dày vừa 

làm nhiệm vụ tiêu 

hóa cơ học mạnh vừa 

tiết dịch vị tiêu hóa 

hóa học thức ăn 

- Động vật nhai lại có dạ dlày 4 

ngăn vừa làm nhiệm vụ tiêsu hóa 

sinh học (dạ cỏ) vừa làm nhiệm 

vụ tiêu hóa hóa học thức ăm (dạ 

múi khế). Riêng dạ tổ ong và dạ 

lá sách vận chuyển và hấp thu 

nước từ thức ăn 

- Động vật ăn thực vật khô>ng 

nhai lại có dạ dày đơn, thực hiện 

tiêu hóa hóa học thức ăn 

- Gia cầm và chim ăn hạt có dạ 

dày tuyến tiết dịch vị tiêu hióa 

hóa học và dạ dày cơ (mề) ttiêu 

hóa cơ học mạnh thức ăn 
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Ruột non 

Co dãn nhẹ để vận 
chuyển thức ăn chứa 
nhiều dịch tiêu hóa 
(dịch tụy, dịch ruột, 
dịch mật) có enzim 

tiêu hóa hóa học 

mạnh thức ăn tạo các 
chất dinh dưỡng và 
hấp thu qua lông ruột 

Co dãn để vận chuyển thức ăn 
và chứa nhiều dịch tiêu hóa 
(dịch tụy, dịch ruột, dịch mật) 
có enzim tiêu hóa hóa học thức 

ăn. Chât dinh dưỡng cũng được 
hấp thu chủ yếu ở ruột non 

Manh 

tràng 

Không phát triển và 

không thực hiện chức 

năng tiêu hóa 

Manh tràng không phát triển ở 
động vật nhai lại, nhung rất 

phát triển ở động vật không 

nhai lại và có chứa nhiều vi 

sinh vật thực hiện tiêu hóa 

sinh học thức ăn 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Cấu tạo của hệ tiêu hóa ở gia cầm và chim ăn hạt có đặc điểm gì 

khác so với các loài động vật ăn thực vật khác? Các sai khác đó có ý 

nghĩa gì đối với gia cầm và chim ăn hạt? 

Câu 2 

Ông tiêu hóa của người và động vật được phân chia thành nhiều bộ 
phận khác nhau có tác dụng gì? Giải thích và nêu thí dụ minh họa? 

Câu 3 

Lập bảng phân biệt hai quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa 

hóa học giữa miệng, dạ dày, ruột non ở động vật ăn thịt và động 

vật ăn tạp. 

Câu 4 

Nêu các đặc điểm thích ứng giữa câu tạo và chức năng của các 

ngăn trong dạ dày ở động vật ăn thực vật nhai lại. 
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Câu 5 

Nêu thí dụ và giải thích minh họa hoạt động tiêu hóa sinh học của 

vi sinh vật trong ống tiêu hóa của động vật ăn tạp và ăn thịt, động 

vật ăn thực vật có dạ dày đơn và động vật nhai lại. 

Câu 6 

Trình bày quá trình tiêu hóa hóa học ở các nhóm động vật ăn 

thực vật. 

Câu 7 

Phân biệt về cấu tạo và hoạt động của dạ dày của bò, thỏ và gà. 

Câu 8 

Miệng và diều của bồ câu có điểm giông và khác nhau thế nào so 

với miệng và diều của vịt, ngan, ngỗng? 

Câu 9 

Điền bổ sung kiến thức vào bảng sau: 

Nhóm 

động vật 

Hình 

thức 

tiêu hóa 

Đặc điểm của 

túi hoặc ống 

tiêu hóa 

Đặc điểm của 

tuyến tiêu hóa 

Động vật 

nguyên sinh 

Ruột khoang 

Giun bậc thấp 

Sâu bọ 

Động vật có 

xương sống 

n.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 ' 

Cấu tạo của hệ tiêu hóa ở gia cầm và chim ăn hạt có đặc điểm 
gì khác so với các loài động vật khác? Các điểm khác đó có ý nghĩa 
gi đối với gia cầm và chim ăn hạt? 

1. Những đỉểm khác 

Cấu tạo của hệ tiêu hóa ở gia cầm và chim ăn hạt có các đặc điểm 

khác biệt so với các loài động vật khác là: 
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- Hiêng có mỏ sừng và không có răng. Mặt trong khoang miệng 

cua vịt, ngan, ngỗng có tấm sừng. 

- Thực quản có diều 

- Eạ dày phân chia thành hai bộ phận là dạ dày tuyến và dạ 

dày cơ. 

2. Y nghĩa của những điểm khác đôi với gia cầm và chim ăn hạt 

a, thác ở miệng 

- Có mỏ sừng và không có răng: giúp có thể mổ, gắp và nuốt 

nhanh thức ăn khi ăn. 

- Ớ gia cầm tìm thức ăn trong nước (vịt, ngan, ngỗng) thì mặt trong 

cỉa khoang miệng được lót bởi tấm sừng có tác dụng giúp có thể 

lÉỢc và lấy thức ăn từ trong nước. 

h. Chực quản có diều 

- nều là một cơ quan có dạng túi, phát triển từ một phần của thực 

qjản có tác dụng chủ yếu là chứa và tiết chất nhày làm mềm 

tìức ăn trước khi đưa thức ăn vào dạ dày. 

- Eậc biệt, ở bồ câu, diều còn có khả năng biến đổi một phần thức 

ăn thành dịch dinh dưỡng ở giai đoạn chăm sóc con non để dùng 

môi con. 

c, Pạ dày chia làm hai bộ phận là dạ dày tuyến và dạ dày cơ 

Khíc với các động vật khác, hai bộ phận này của dạ dày ở gia cầm, 

chim ách biệt rõ. 

- Lạ dày tuyến', nằm nối tiếp với thực quản có ý nghĩa tiết dịch vị 

ciứa enzim tham gia tiêu hóa hóa học thức ăn. 

- Lạ dày cơ: nằm ngay sau dạ dầy tuyến, còn được gọi là mề được 

cíu tạo bằng cơ rất dày và chắc, có ý nghĩa giúp thực hiện tiêu 

hóa cơ học rất mạnh thức ăn qua hoạt động co dãn của nó. 

<CfU2 ' 

Ốig tiều hóa của người và động vật được phân chia thành 

nhiềi bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Giải thích và nêu thí dụ 

min! họa.__ _ 

Sự phân chia ống tiêu hóa của người và động vật thành nhiều bộ 

phận thác nhau tạo ra tính chuyên hóa về cấu tạo và chức năng của 

các bệ phận đó, để các bộ phận phân công và phối hợp với nhau hoàn 

thành chức năng chung là tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh 



dưỡng cho cơ thể. Trong đó các bộ phận ở giai đoạn đầu của ống tiêu 

hồa (miệng, thực quản, dạ dày) đảm nhiệm chủ yếu vai trò tiêu hóa cơ 

học và đoạn sau của ống (ruột) đảm nhiệm chủ yếu vai trò tiêu hóa 

hóa học, hấp thu dưỡng chất và thải bã. 

Thí dụ ở người: 

- Hoạt động của răng, lưỡi, các cơ nhai ở miệng và của các cơ 

thành dạ dày làm biến đổi cơ học thức ăn dạng to, cứng sang 

dạng nhỏ, mềm và được trộn đều với dịch nước bọt, dịch vị. Tiêu 

hóa hóa học ở hai bộ phận trên rất yếu. Thực quản có các cơ co 

rút tạo lực vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày. 

- Ruột non chứa đầy dủ các enzim có tác dụng mạnh của dịch 

tụy, dịch ruột và được bổ trợ bởi dịch mật đã tiêu hóa mạnh 

mẽ thức ăn về mặt hóa học, tạo ra các chất dinh dưỡng hấp 

thu vào máu và bạch huyết để nuôi cơ thể. Ruột già phân giải 

sinh học thức ăn xenlulôzơ nhờ hoạt động của vi khuẩn cộng 

sinh, ruột già còn làm nhiệm vụ chuyển chất bã xuống ruột 

thẳng dể đào thải. 

Câu 3 
Lập bảng phân biệt hai quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa 

hóa học giữa miệng, dạ dày, ruột non ở động vật ăn thịt và động 

vật ăn tạp. 

Miêng Dạ dày Ruột non 

Tiểu 

hóa 

cơ 

học 

Mạnh hơn tiêu 

hóa hóa hoc 

Mạnh hơn tiêu 

hóa hóa học 

Yếu hơn tiêu hóa 

hóa học 

Tác dụng nhai, 

nghiền của răng; 

co dãn mạnh của 

các cơ nhai và sự 

hỗ trợ của cơ lưỡi, 

cơ má 

Tác dụng co dãn 

mạnh của cơ 

vòng, cơ dọc và 

cơ chéo trên 

thành dạ dày 

Tác dụng co dãn rất 

yếu của cơ thành 

ruột non 

Làm nhỏ thức ãn, 

trộn đều thức ăn 

với dịch nước bọt. 

Đẩy thức ăn 

xuống thực quản 

qua động tác nuốt 

Trộn đều thức ăn 

với dịch vị; tạo 

lực dẩy thức ăn 

xuống ruột non 

Trộn đều thức ãn với 

dịch ruột, mật và 

dịch tụy; tạo lực vận 

chuyển dần thức ăn 

xuống ruột non và 

xuống ruột già 
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Miệng Da dày Ruôt non 

Tiêu 

hóa 

hóa 

học 

Do tác dụng của 

enzim trong dịch 

nước bọt 

Do tác dụng của 

enzim trong dịch 

vị 

Do tác dụng của 

các enzim trong 

dịch tụy, dịch ruột 

và sự hỗ trợ của 

dich mật 

Một ít tinh bột 

chín được biến 

đổi thành đường 

mantô 

Prồtêin được biến 

đổi thành peptit; 

một ít lipit chuyển 

thành axit béo và 

glixêrin 

Gluxit được biến 

đổi thành đường 

đơn, lipit thành 

axit béo và 

glixérin, prôtêin 

thành axit amin 

Tiêu hóa hóa học 

yếu nhất so với 

dạ dày và ruột 

non 

Tiêu hóa hóa học 

mạnh hơn ở miệng 

và yếu hơn ở ruột 

non 

Tiêu hóa hóa học 

mạnh nhất so với 

miệng và dạ dày 

Enzim hoạt động 

trong môi trường 

hơi kiềm 

Enzim hoạt động 

trong môi trường 

axit 

Enzim hoạt động 

trong môi trường 

hơi kiềm 

s—~— s. 

Câu 4 

Nêu các đặc điểm thích ứng giữa cấu tạo và chức năng của các 

ngăn trong dạ dậy ở động vật ăn thực vật nhai lại. 

Dạ dày của nhóm động vật nhai lại (dê, bò, trâu, cừu, hươu, nai...) 

được chia thành 4 ngăn là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. 

Mỗi ngăn trên có đặc điểm câu tậo phù hợp với chức năng như sau: 

Bộ 

phận 
Đặc điểm cấu tạo 

Ỷ nghĩa phù hợp 

chức năng 

Dạ cỏ 

Có thành dày, to, nằm 

ở vị trí tiếp giáp vổi 

thực quản 

Chứa thức ăn khi con vật ăn lần 

đầu nuốt vào; sau đó co rút đẩy 

thức ăn lên miệng để con vật 

nhai lại 

Có chứa hệ vi sinh vật 

cộng sinh do nhiệt độ 

và độ pH phù hợp 

Thực hiện tiêu hóa sinh học thức 

ăn xenlulôzơ 
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Dạ tổ 

ong và 

dạ lá 

sách 

Có thành mỏng hơn dạ 

cỏ và kích thước nhỏ 

Vừa thực hiện tái hấp thu một 

phần nước trong thức ăn, vừa co 

dãn tạo lực để đẩy thức ăn 

xuống dạ múi khế 

Dạ 

múi 

khế 

Có tuyến vị tiết dịch vị 

chứa enzim pepsin và 

axit clohidric (HC1) 

Tiến hành tiêu hóa hóa học thức 

ăn prôtêin có trong thức ăn (cỏ) 

và cả vi sinh vật 

Câu 5 

Nêu thí dụ và giải thích minh họa hoạt động tiêu hóa sinh học 

của vi sinh vật trong ống tiêu hóa của động vật ăn tạp và ăn thịt, 
động vật ăn thực vật có dạ dày đơn và động vật nhai lại. ^ 

1. Ở động vật ăn tạp và ăn thịt (người và một số động vật như mèo, 

chó, lợn...) 

Vi sinh vật sống cộng sinh trong ruột già của động vật tiêu hóa thức ăn 

xenlulôzơ để tạo khí C02, nước và năng lượng. Nước tạo ra được ruột già tái 

hấp thu đưa trở lại máu; một phần năng lượng tạo ra được vi sinh vật sử 

dụng cho các hoạt động sinh trưởng, phát triển và sinh sản của chúng. 

2. Ở động vật ăn thực vật có dạ dày dơn (như thỏ, chuột, ngựa...) 

Manh tràng của thỏ năm ở phần đầu của ruột già phát triển mạnh. 

Điều này không có ở động vật ăn tạp và ăn thịt cũng như ở động vật 

nhai lại. Manh tràng (còn gọi là ruột tịt) là nơi vi sinh vật cộng sinh 

phân giải sinh học thức ăn xenlulôzơ. ơ ngựa, tiêu hóa sinh học của vi 

sinh vật xảy ra ở dạ dày. 

3. Ở động vật nhai lại 

Vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ của dạ dày 4 ngăn tiến hành phân 

giải xenlulôzơ trước khi con vật thực hiện nhai lại, nhờ môi trường trong 

dạ cỏ có độ pH và nhiệt độ rất phù hợp vài hoạt động của vi sinh vật. ---- 
Câu 6 

Trình bày quá trình tiếu hóa hóa học ở các nhóm động vật ấn 

thực vật. 

1. Quá trình tiêu hóa hóa hoc ở nhóm dộng vật nhai lại 

Tiêu hóa hóa học xảy ra ở dạ múi khế của dạ dày 4 ngăn và ở ruột mon. 

- Dạ múi khế tiết ra dịch vị nên được gọi là dạ dày chính thức; 

trong dịch vị có chứa enzim pepsin và HC1. 
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Sau quá trình phân giải sinh hục ở (lạ cú và tiêu hóa cơ học do nhai 

lại, thức ăn được nuốt vào qua dạ tó ong và dạ lá sách rồi sang dạ múi 

khế. Tại đây pepsin và HC1 tiến hành phân giải thức ăn prôtêin và 

cả vi sinh vật. Sau đó thức ăn được đưa sang ruột non. 

- Tại ruột non, thức ăn được tiếp tục tiêu hóa hóa học bởi các 

enzim của dịch tụy, dịch ruột và sự hỗ trợ của dịch mật để trỡ thành 

các sản phẩm dinh dưỡng rồi được hấp thu. 

2. Quá trình tiêu hóa hóa học ở nhóm động vật có dạ dày đơn 

ơ động vật ăn thực vật có dạ dày đơn như thỏ, ngựa, chuột..., hoạt 

dộng tiêu hóa hóa học được thực hiện trong dạ dày và nhất là ở ruột 

non. Thức ăn được biến đổi thành các chất dinh dưỡng đơn giản và 

được hấp thu tại đây. 

3. Quá trình tiêu hóa hóa học ở gia cầm, chim ăn hạt 

Sau khi thức ăn được thấm dịch ở diều và được làm mềm một 

phần, sẽ được chuyển xuống dạ dày tuyến rồi dạ dày cơ (mề). 

- ở dạ dày tuyến tiết ra dịch vị theo thức ăn vào dạ dày cơ. Tại 

đây, với sự co bóp mạnh của cơ, thức ăn vỡ vụn ra và chịu tác dụng 

của các enzim dịch vị. Sau quá trình tiêu hóa hóa học ở dây, thức ăn 

được đưa sang ruột non. 

- Tại ruột non, các enzim của dịch tụy, dịch ruột tiếp tục phân giải 

hóa học thức ăn tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng dơn giản rồi hấp thu. 

^Câu7 

Phân biệt về cấu tạo và hoạt động của dạ dày của bò, thỏ và gà. 
V__ , „ 

vật 

phân 

Dạ dày 

của bò 

Dạ dày 

của thỏ 
Dạ dày của gà 

cấu t ạo 

Có 4 ngăn: dạ 
cỏ, dạ tổ ong, dạ 
lá sách và dạ 
múi khế 

Dạ dày 
đơn, 
không 

chia ngăn 

Dạ dày gồm hai bộ 
phận độc lập là dạ 
dày tuyến và dạ dày 

cơ (mề) 

Dạ cỏ, dạ tổ ong 

và dạ lá sách 

không có tuyến 

tiết dịch vị. Dạ 
múi khế có tuyến 

tiết dịch vị 

Các tuyến 

tiết dịch 

vị nằm rải 

rác trên 
thành dạ 
dày 

Các tuyến tiết dịch 

vị tập trung ở dạ 
dày tuyến và không 

có ở dạ dày cơ 
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Có hoạt động 

tiêu hóa sinh 

học do vi sinh 

vật cộng sinh d 

dạ cỏ 

Không xảy ra 

tiêu hóa sinh 

học 

Không xảy ra tiêiu 

hóa sinh học 

Hoạt động 

Hầu như không 

tiêu hóa cơ học, 

thức ăn được 

tiêu hóa hóa học 

ở dạ múi khế 

Tiêu hóa cơ 

học và tiêu 

hóa hóa học 

hỗ trợ nhau, 

dạ dày vừa co 

bóp trộn thức 

ăn vừa tiết 

dịch vị phân 

giải thức ăn 

Tiêu hóa cơ học -và 

tiêu hóa hóa học 

hỗ trợ nhau. Dạ 

dày cơ co bóp 

mạnh làm nát íhiức 

ăn để dịch vị ciia 

dạ dày tuyến thâìm 

vào phân giải hóẩi 

học thức ăn 

í~~— \ 
Câu 8 

Miệng và diều của bồ câu có điểm giống và khác nhau như thế 

nào so với miệng và diều của vịt, ngan, ngỗng? 

1. Giống nhau 

- Miệng đều có mỏ sừng và không có răng 

- Diều đều được phát triển từ một phần của thực quản và có clhức 

năng dự trữ thức ăn từ miệng đưa xuống, đồng thời tiết dịch liầm 

mềm thức ăn. 

2. Khác nhau 

Bồ câu Vịt, ngan, ngỗng 

Miệng 

Trong khoang miệng 

không có tâm sừng 

Bề mặt khoang miệng có 

lót tâm sừng làm nhiệm 

vụ giúp động vật lược lấy 

thức ăn từ nước 

Diều 

Có khả năng tạo ra dịch 

dinh dưỡng từ thức ăn để 

nuôi con non 

Không tạo được chất 

dinh dưỡng từ thức ăn 

Câu 9 

Điền bổ sung vào bảng sau: ' 



Nhóm 

ílộng vật 

Hình thức 

tiêu hóa 

Đặc điểm của 

túi hoặc ống 

tiêu hóa 

Đặc điểm của 

tuyến tiêu hóa 

Động vật 

nguyên sinh 

Tiêu hóa 

nôi bào 

Không có cơ quan 

tiêu hóa 

Không có tuyến 

tiêu hóa 

Ruột khoang Tiêu hóa 

ngoại bào 

kết hợp với 

tiêu hóa 

nội bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng túi. Lỗ 

thông vừa làm 

chức năng của 

miệng vừa làm 

chức năng của 

hậu môn 

Chưa có tuyến 

chuyên hóa. Các tế 

bào trên thành túi 

tiêu hóa tiết enzim 

vào túi để tiêu hóa 

thức ăn 

Giun bậc 

thếp 

Tiêu hóa 

ngoại bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng ống nhưng 

còn đơn giản và 

thực hiện nhiệm 

vụ như nhau 

Chưa có tuyến tiêu 

hóa, hoạt động tiết 

enzim tiêu hóa do 

các tê bào trên 

thành ống 

Sâu bọ Tiêu hóa 

ngoại bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng ông phân 

chia thành các bộ 

phận khác nhau 

Đã xuất hiện tuyến 

tiêu hóa. Cấu tạo 

của tuyến còn đơn 

giản và chưa 

chuyên hóa cao về 

chức năng 

Độn? vật có ị 

xưttng sống 

Tiêu hóa 

ngoại bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng Ống, hình 

thành các bộ 

phận chuyên hóa 

về mặt chức năng 

Các tuyến tiêu hóa 

nhiều và chuyên 

hóa về chức năng 

gồm: tuyến nưđc 

bọt, tuyến vị, tụy, 

gan, tuyến ruột 

III. c^u HỎI TRẮC NGHIỆM 

III. 1. CÂU HỎI 

1. Đhu đúng khi nói về tiêu hóa ở thủy tức là: 

a. Dơ thể chỉ tiến hành tiêu hóa nội bào 

h. Dơ thể chỉ tiêu hóa- ngoại bào 
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c. Chưa có tuyến tiêu hóa 

d. Cơ quan tiêu hóa có dạng ông 

2. Ở trùng đế giày, enzim tiêu hóa thức ăn được tiết ra từ: 

a. Không bào tiêu hóa 

b. Lizôxôm 

c. Màng tế bào 

d. Miệng 

3. Hình thức tiêu hóa nội bào thường gặp õ nhóm động wật nào 

sau đây? 

a. Động vật nguyên sinh và bọt biển 

b. Thân mềm và ruột khoang 

c. Sâu bọ và giun bậc thấp 

d. Bọt biển và thân mềm 

4. Chức năng của tấm sừng lót bên trong khoang miệng của vật lềà: 

a. Giúp nghiền thức ăn cứng 

b. Lọc thức ăn từ môi trường nước 

c. Tiêu hóa cơ học thức ăn 

d. Chứa tuyến tiết dịch tiêu hóa 

5. Vai trò tiết enzim tiêu hóa ở ruột khoang là của: 

a. Tuyến bài tiết nằm trong túi tiêu hóa 

b. Tuỹến bài tiết nằm trên ống tiêu hóa 

c. Các tế bào bài tiết nằm trên thành ống tiêu hóa 

d. Các tế bào bài tiết nằm trên thành của túi tiêu hóa 

6. Động vật nào sau đây không có dạ dày đơn? 

a. Động vật ăn thịt 

b. Động vật ăn tạp 

c. Động vật gặm nhấm 

d. Chim 

7. Thức ăn prôtêin của động vật ăn thịt không được tiêu hióa hía 

học ở: 

a. Miệng và ruột già 
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b. Dạ dày và ruột non 

c. Miệng và dạ dày 

d. Ruột non và ruột già 

8. Giông nhau trong cấu tạo cơ quan tiêu hóa giữa thỏ và ngựa là: 

a. Dạ dày phân chia 4 ngăn 

b. Có manh tràng phát triếi' 

c. Không có hoạt động tiêu hóa sinh học 

d. Chất dinh dưỡng được hấp thu ngay ở khoang miệng 

9. ơ trâu, bò, nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho cơ thể chúng là: 

a. Cỏ tươi 

b. Rơm, rạ 

c. Vi sinh vật 

d. Thức ăn thịt 

10. Bộ phận của dạ dày ỏ, dộng vật nhai lại không có vai trò tiêu hóa 

hóa học thức ăn là: 

a. Dạ cỏ và dạ múi khê 

b. Dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ cỏ 

c. Dạ lá sách, dạ múi khế 

d. Dạ múi khế, dạ tổ ong, dạ cỏ 

11. Câu có nội dung sai sau đây là: 

a. Động vật ăn thịt có ống tiêu hóa dài hơn động vật ăn thực vật. 

b. Cơ quan tiêu hóa dạng ống có cấu trúc và hoạt động hoàn thiện 

hơn cơ quan tiêu hóa dạng túi. 

c. Dạ cỏ của động vật nhai lại là nơi xảy ra tiêu hóa cơ học mạnh. 

d. Ruột tịt của thỏ la nơi xảy ra tiêu hóa sinh học thức ăn. 

12. Giun, sán kí sinh trong ruột người có đặc điểm nào sau đây? 

a. Tiêu hóa nội bào thúc ăn 

b. Lấy thức ăn từ miệng và tiến hành tiêu hóa ngoại bào 

c. Các tuyến tiêu hóa phát triển để tiêu hóa hóa học thức ân 

d. Không cỏ mieỉìg, hấp thu chất dinh dưỡng qua bề mặt cơ thể 
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13. Ở người, tá tràng là: 

a. Một đoạn ruột ngắn nằm giữa ruột non và ruột già 

b. Nơi chứa nhiều tuyến tiết ra dịch ruột nhất 

c. Đoạn nôi tiếp giữa thực quản và dạ dày 

d. Nơi tiếp nhận thức ăn từ dạ dày đưa xuống ruột non 

III.2. ĐÁP ÁN 

1. c 2. b 3. a 4. b 5. d 6. d 7. a 8. b 

9. c 10. b 11. c 12. d 13. d 

B.2. HÔ HẤP VÀ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT 

I. HƯỚNG DẪN CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp củà động vật ở nước, động v/ậl ở 

cạn và nêu các đại diện động vật tương ứng. 

Câu 2 

Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bàto và 

đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) dược thực hiện như thế mào? 

Câu 3 

Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị cchết. 

Tại sao? 

Câu 4 

Giải thích sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn tròng, 

cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. 

Câu 5 

Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn ở lưỡmgcư 
và bò sát? 

Câu 6 

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hđf? 
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Câu 7 

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi 

là hệ ;uần hoàn kín? 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câi 1 

Hiy liệt kể các hỉnh thức hô hấp của động vật ở nước, động vật 

ở cạ/ và nêu các đại diện động vật tương ứng. 

Có 1 hình thức hô hấp chủ yếu ở động vật là: hô hâ'p qua bề mặt cơ 

thể, hì hâp bằng hệ thống ống khí, hô hấp bằng mang và hô hấp 

bằng jhổi. 

1. Độjg vật sống ở nước 

Có lai hình thức: hô hấp qua bề mặt cơ thể và bằng mang. 

- H) hấp qua bề mặt cơ thể như thủy tức... 

- H> hấp bằng mang như: cá, tòm, trai, sò... 

2. Độig vật sống ở cạn 

Có các hình thức: hô hấp qua bề mặt cơ thể, bằng ông khí và 

bằng )hổi 

- H> hấp qua bề mặt cơ thể: như giun đất... 

- H) hấp bằng ống khí: ở côn trùng 

- Hà hấp bằng phổi: chim, thú, bò sát... 

Đặc biệt một số động vật thuộc lớp thú tuy sống trong môi trưòng 

nước rhưng vẫn hô hấp bằng phối. Vì vậy, sau vài chục phút lặn trong 

nước, ihúng phải ngoi lên mặt nước để hít thở không khí. 

Câu 2 

St trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đan 

bào là đa bào có tổ chức thấp (thi dụ thủy tức) được thực hiện 

như'hê' nào? 
X___/ 

ơ cộng vật đơn bào (trùng roi, trùng biến hình, trùng dế giày...) và 

động -vật đa bào bậc thấp (thủy tức...), sự trao đổi khí được thực hiện 

qua bềmặt của cơ thể: khí ôxi khuếch tán từ môi trường vào cơ thể và 

63 



khí C02 khuếch tán ngược lại. Động lực của quá trình trao đổi khí nói 

trên là sự chênh lệch về phân áp của ôxi và của C02 giữa môi trưừng 

ngoài và bên trong cơ thể, các chất khí được khuếch tán từ nơì có 

phân áp (nồng độ) cao sang nơi có phân áp thấp. Trong cơ thể, quá 

trình chuyển hóa chất liên tục dẫn đến phân áp C02 luôn cao hơn và 

phân áp ôxi luôn thấp hơn so với phân áp của các chất khí tương ứng 

ở môi trường ngoài. 

r_“ ~ ’ N 
Câu 3 

Nếu bắt giun đất để lèn mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị clièt. 

Tại sao? 
V • ____—/ 

Giun đất hô hấp bằng da. Lớp da ẩm của nó tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình khuếch tán C02 từ cơ thể ra ngoài và ôxi từ ngoài 

vào cơ thể. 

ở nơi khô ráo làm cho da của giun đất bị khô dẫn đến ôxi và C02 

không khuếch tán được qua da và giun nhanh bị chết. 

'câu 4 ■ ~^ 

Giải thích sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn 

trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú._ 

1. Trao đổi khí ở côn trùng 

Được thực hiện nhờ hệ thống ống khí (khí quảnl nối với bên ngoài 

qua các lỗ thở nằm ở mặt bụng. Khí ôxi qua lỗ thở di chuyển theo ống 

khí vào các tế bào; ngược lại khí C02 từ tế bào theo các ống khí và lỗ 

thở ra ngoài. 

2. Trao đổi khí ở cá 

Được thực hiện nhờ mang. Cách sắp xếp của các mao mạch trong 

mang giúp cho dòng máu chảy trong mạch song song và ngược chiều 

với dòng nước chảy tạo thuận lợi cho sự trao đổi khí: ôxi trong nước 

khuếch tán qua thành mao mạch vào máu còn khí COa khuếch tán từ 

máu qua mao mạch ra môi trường nước. 

Ngoài ra cử dộng liên tục của xương nắp mang cũng như của n4n 

khoang miệng có tác dụng tạo dòng nước liên tục chảy qua mang, 

thuận lợi cho sự trao dổi khí. 
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3. Sự trao đổi khí ở lưỡng cư 

Lưỡng cư trao đổi khí qua da ẩm và qua các mao mạch của phổi, 

trong đó trao dổi khí qua da đóng vai trò chủ yếu. Ngoài ra hoạt động 

liên tục của thềm miệng cũng có tác dụng hỗ trợ cho sự vận chuyển 

khí từ phổi theo đường dẫn khí ra ngoài và ngược lại. 

4. Sự trao đổi khí ở bò sát và thứ 

Bò sát và thú hô hấp hoàn toàn bằng phổi. Khí ôxi và C02 trao đổi 

theo cơ chê khuếch tán từ phế nang qua mao mạch vào máu và ngược 

lại. Cử động của lồng ngực do tác dụng của các cơ hô hấp làm thay 

đổi thể tích của khoang bụng và khoang ngực có tác dụng hỗ trợ cho 

sự trao đổi khí. Ở thú có thêm hoạt động của cơ hoành nằm giữa 

khoang ngực và khoang bụng. 

5. Sự trao đổi khí ở chim 

Chim hô hấp bằng phổi và hệ thống các túi khí liên hệ ở phía 

trước và phía sau phổi. Phổi và các túi khí có hệ thống mao mạch dày 

đặc để thực hiện trao đổi khí. Phổi chim luôn giàu ôxi cả khi hít vào 

và khi thố ra. 

Hoạt động trao đổi khí của chim còn được hỗ trợ bởi động tác vỗ 

cánh khi bay. 

^Câũs ~ ' 

Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn ở lưỡng 

cư và bò sát? _t 

Nhu cầu trao dổi khí và năng lượng của chim và thú lớn hơn rất 

nhiều so với ở lưỡng cư và bò sát. Chim, thú luôn cần nhiều năng 

lượng để duy .trì thân nhiệt ổn định do chúng là các động vật hằng 

nhiệt (đẳng nhiệt). Bên cạnh đó, nhu cầu ôxi cho các hoạt động trao 

đổi chất của cơ thể cũng tăng cao. 

Vì vậy bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn so với ở 

lưỡng cư và bò sát. 

Câu 6 

Tại sao liệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở? 

Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì giữa 

động mạch với tĩnh mạch không có hệ thống mao mạch nối lại. Máu 

từ tim theo động mạch vào khoang cơ thể để trao đổi khí và trao đổi 

chất. Sau đó máu theo tĩnh mạch về tim. 
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Câu 7 

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được 

gọi là hệ tuần hoàn kín?_t 

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cu bò sát, chim va thú dược gọi là hệ 

tuần hoàn kín vì giữa động mạch với tĩnh mạch có mao mạch nối lại. 

Quá trình trao đổi khí và chất khộng thực hiện trực tiếp giữa máu với 

tế bào mồ qua thành của mao ma ch. Như vậy máu luôn di chuyển trong 

hệ mạch kín từ tim qua động mach, mao mạch, tình mạch rồi về tim. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.l. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Trình bày cấu tạo của cơ quan hô hấp ở cá xương và những đặc 

diểm cấu tạo, hoạt động giúp cá xương thực hiện có hiệu quả quá 

trình trao dối khí với môi trường. 

Câu 2 

Phân biệt giữa các đại diện: trùng roi, thủy tức, giun đất, tôm, cá 

xướng, ếch, tắc kè, bồ câu, người về cơ quan hô hấp, phương thức trao 

đổi khí và động tác hô hấp theo mẫu bảng sau: 

Tên đại diện 
Cơ quan 

hô hấp 

Phương thức 

trao đổi khi 
Động tác hô hấp 

Trùng roi 

Thủy tức 

Câu 3 

Nêu các đặc điểm của hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. 

Câu 4 

Vòng tuần hoàn là gì? Phân biệt vòng tuần hoàn lớn với vòng tuần 

hoàn nhỏ ở người. 

Câu 5 

So sánh tốc độ máu chảy trong động mạch và trong mao mạch. Sự 

khác nhau về tốc độ ấy có ý nghĩa gì đối với việc thực hiện chức năng 

của mỗi loại mạch trên? 

66 



Câu 6 

Điền bổ’ sung đẻ hoàn chinh các khái niệm trong bảng sau: 

Khái niệm Kiến thức bố sung 

Hệ tuần hoàn hơ 

Hê tuần hoàn kín 

Hê tuần hoàn đơn 

Hệ tuần hoàn kép 

Vòng tuần hoàn 

Động mạch 

Tỉnh mạch 

Mao mạch 

Câu 7 

Khái quát sự tiến hóa cùa hệ tuần hoàn ở động vật. 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 N 

Trình bày cấu tạo cùa cđ quan hô hấp ở cá xương và những đặc 

điểm cấu tạo và hoạt động giúp cá xương thực hiện co hiệu quả 
^ quá trình trao đổi kh í vớ/ rnỗi ịrưởng._ 

1. Cấu tạo cơ quan hò hấp của cá xương 

Cơ quan hô hấp nàm phía sau miệng và 2 bên đầu của cá. Đó là các 

đôi cung mang. 

Mỗi cung mang có rất nhiều phiến mang (lá mang) sắp xếp kế tiếp 

nhau tạo thành hình vòng cung. Bên trong phiến mang, các mao mạch 

phân bô' dày đặc tạo mạng lưới; máu trong các mao mạch này thực 

hiện quá trình trao đồi khí với dòng nước qua mang. 

2. Các đặc điểm câu tạo và hoạt động giúp cá xương thực hiện 

có hiệu quả quá trình trao dổi khí với môi trương 

Đăc điểm thích nghi Ý nghĩa đối với trao dổi khí 

Về 

cấu 

tạo 

Sô"lượng các phiên mang 

nhiều 

Làm tăng bề mặt trao đổi khí 

giữa mang cá và môi trường 

Lượng mao mạch phân 

bố trong các phiến mang 

nhiều và dày đặc 

Tạo khả năng trao dổi khí (CƠ2 

Và O2I giữa máu với dòng nước 

qua mang một cách triệt để 

Màng mao mạch và các 

phiến mang rất mỏng 

Giúp các chất khí (02, C02) dễ 

dàng khuếch tán từ nước vào 

máu và ngược lại 
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Các mao mạch trong 

mang sắp xếp song song 

và ngược chiều với dòng 

nước chảy qua mang 

Làm tăing hiệu quả của quá trìnih 

trao đổỉi khí giữa máu và dòng 

nư<ốc clhảy qua mang 

Về 

hoạt 

động 

Nền khoang miệng cử 

động lên xuống liên tục, 

cùng với hoạt động nhịp 

nhàng của nắp mang 

Tạo đòmg nước chảy một chiều 'Vồ 
liên tụcc qua rnang; duy trì thườmg 

xuyên \và đều đặn hoạt động trao 

đổi khíí 

Câu 2 

Phân biệt giữa các đại diện: trùng roi, thủy tức, giun đất, tôm., 

cá xương, ếch, tắc kè, bồ câu, người về cơ quan hô hấp, phươmg 

thức trao đổi khí và động tác hô hấp theo mẫu bảng sau: 

Tên đại 

diện 

Cơ quan 

hô hấp 

Phương thức 

trao đổi khí 
Động tác hô hấíp 

Trùng roi Chưa có Khuếch tán qua bề 

mặt tế bào 

Chưa có 

Thủy tức Chưa có Khuếch tán qua bề 

mặt cơ thể 

Chưa có 

Giun đất Chưa có Khuếch tán qua lớp 

da ẩm 

Chưa có 

Tôm Mang Ôxi trong nước 

khuếch tán vào 

máu và CƠ2 khuếch 

tán ngược lại 

Hoạt động của cá(C 

tấm quạt nước tạo) 

dòng nước*liên tụcc 

qua mang 

Cá xương Mang Ôxi trong nước 

khuếch tán vào 

máu và C02 khuếch 

tán ngược lại 

Cử động của nền 

khoang miệng và 

nắp mang tạo dòrng 

nước qua mang 

liên tục 
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Êclh 

Da ẩm Khuếch tán qua bề 

mặt da 

Không có 

Phổi Khuếch tán qua 

màng phế nang và 

mao mạch 

Cử động nâng lên và 

hạ xuống của thềm 

miệng 

Tắ<c kè Phổi Khuếch tán qua 

màng phế nang và 

màng mao mạch 

Sự co dãn của các cơ 

hô hấp làm thay đổi 

thể tích của lồng 

ngực. Chưa có cơ 

hoành 

Bồ câu Phổi và hệ 

thông túi 

khí 

Khuếch tán qua 

màng phế nang, túi 

khí và màng mao 

mạch 

Sự co dãn của các cơ 

hô hấp (chưa có cơ 

hoành)và cử động 

của đôi cánh khi bay 

làm thay đổi thể 

tích của lồng ngực 

Ngurời Phổi phát 

triển với 

số lượng 

phế nang 

rất nhiều 

Khuếch tán qua 

màng phế nang và 

màng mao mạch 

Sự co dãn của các 

cơ hô hấp (có cả cơ 

hoành) làm thay 

đổi thể tích của 

lồng ngực 

Câàư 3 

ỈN êm các đặc điểm của hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở. J 

1. £)jặc đilm chủ yếu của hệ tuần hoàn hở 

Híệ tuiầa họàn hỏ có 4 đặc điểm chủ yếu sau đây: 

- Khống có mao mạch nối giữa động mạch với tĩnh mạch. Máu và 

nướic mô tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào. 

- Mátu - nước mô có chứa sắc tố hô hấp làm tăng khả năng vận 

chuyến ôxi. sắc tô" đó là hêmôxiamin, có chứa dồng (Cu) nên 

ìmáiu có màu xanh nhạt. 

- Máiu chảy trong dộng mạch dưới áp lực thấp, tốc độ chảy của 

imáui chậm. " 

- Khầ năng điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm. 
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2. Đặc điểm chủ yếu của hệ tuần hoàn kín 

Hệ tuần hoàn kín có 4 đặc điểm chủ yếu: 

- Máu từ tim đẩy ra và được lưu thông trong mạch kín nhờ có hệ 

mao mạch nối giữa hệ động mạch với hệ tĩnh mạch. Máu 

không trao đổi chất trực tiếp với tế bào mà trao đổi qua 

thành mao mạch. 

- Sắc tố hô hấp của máu là hêmôglôbin có chứa sắt (Fe) nên máu 

có màu đỏ. 

- Máu chảy trong mạch dưới áp lực cao, tốc độ chảy của máu nhanh. 

- Quá trình điều hòa và phân phôi máu đến cãc cơ quan diền 

ra nhanh. 

T ' -\ 
Câu 4 

Vòng tuần hoàn là gì? Phân biệt vòng tuần hoàn lớn với vòng 

tuần hoàn nhỏ ở người. 

1. Vòng tuẩn hoàn 

Vòng tuần hoàn là quá trình vận chuyển của máu từ tim qua hệ 

thống mạch: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch; rồi trở về tim. 

2. Phân biệt vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ ở người 

Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ 

Xuất phát từ tâm thất trái Xuất phát từ tâm thất phải 

Máu rời tim là máu giàu ôxi theo 

động mạch chủ đến các cơ quan 

Máu rời tim là máu nghèo ôxi 

theo động mạch phổi đến phổi 

Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu 

và tế bào 

Sự trao đổi khí giữa máu và 

phổi 

Sau trao đổi khí, máu trở nên 

nghèo ôxi theo tĩnh mạch chủ đổ 

về tim ở tầm nhĩ phải 

Sau trao đổi khí, máu trở nên 

giàu ôxi theo tĩnh mạch phổi đổ 

về tim ở tâm nhĩ trái 

Có vai trò cung cấp ôxi cho tế 

bào và mang khí C02 rời khỏi tế 

bào 

Có vai trò đưa khí C02 từ máu 

qua phế nang để đào thải khỏi 

cơ thể và nhận ôxi vào máu 
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Câu 5 

So sánh tốc độ máu chảy trong đông mạch và trong mao mạch. 

Sự khác nhau về tốc độ ấy có ỷ nghĩa gi đối với việc thực hiện 

chức năng của mỗi loại mạch trôn ì_ 

Trong cơ thể, máu chảy trong động mạch có tốc độ cao nhất so với 

tĩnh mạch và mao mạch. Tốc độ máu trong mao mạch chậm nhất. 

- Động mạch có chức năng dẫn máu từ tim đến cung cấp cho các 

mô, cơ quan. Vì vậy tô"c độ máu chảy trong động mạch nhanh cùng với 

tính đàn hồi cao của chúng giúp chúng nhanh điều hòa được lượng 

máu đến các cơ quan. 

- Vai trò của mao mạch là nơi xảy ra trao đối chất giữa máu với tế 

bào. Do vậy, thành mao mạch mỏng cùng với tốc độ để máu trong 

chủng chậm giúp mao mạch có thời gian thực hiện triệt để quá trình 

trao đổi chất. 
s----— —— \ 

Câu 6 

Biền bổ sung để hoàn chỉnh các khái niêm trong bảng sau: 
v____1_/ 

Khái niệm Kiến thức bổ sung 

Hệ tuần hoàn hở Dạng hệ tuần hoàn không có hệ mao mạch nối 

giữa động mạch và tĩnh mạch. Sự trao đổi chất 

được tiến hành trực tiếp giữa máu và các tế bào 

tại khoang cơ thể. Hệ tuần hoàn hở có ở động 

vật thân mềm và chân khớp 

Hệ tuần hoàn kín Dạng hệ tuần hoàn có mao mạch nối giữa động 

mạch và tĩnh mạch. Sự trao đổi chất giữa máu 

và tế bào được tiến hành qua thành mao mạch. 

Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun 

dốt, chân đầu và dông vật có xương sống 

Hệ tuấn hoàn 

đơn 

Hệ tuần hoàn chỉ có 1 vòng tuần hoàn. Máu 

chảy trong mạch với áp lực trung bình 

Hệ tsuển hoàn 

kép 

Hệ tuần hoàn có 2 vòng tuần hoàn: vòng tuần 

hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Máu chảy 

nhanh trong mạch với áp lực cao 

Vòng tuần hoàn Là quá trình vận chuyển của máu từ tim qua hệ 

thống mạch: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch 

rồi trở về tim 
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Động mạch Là mạch thực hiện chức năng dẫn máu từ tim 

đến các cơ quan 

Tĩnh mạch Là mạch thực hiện chức năng dẫn máu từ các 

cơ quan về tim 

Mao mạch Là mạch nối giữa dộng mạch và tĩnh mạch, 

thực hiện chức năng trao dổi chất giữa máu và 

tế bào. Mao mạch chỉ có ở hệ tuần hoàn kín 

'câu 7 "I 

Khái quát sự tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật. J 

1. Ở động vật đơn bào và động vật đa bào bậc thấp 

Thức ăn và ôxi được cơ thể tiếp nhận trực tiếp từ môi trường; đồng 

thời chất bã, các sản phẩm không cần thiết và khí C02 cũng được cơ 
thể trực tiếp thải ra môi trường. 

2. Ở động vật đa bào bậc cao 

Do các tế bào trong cơ thể đa bào bậc cao nằm sâu trong cơ thể chỉ 

tiếp nhận ôxi và các chất dinh dưỡng từ môi trường ngoài một cách 

gián tiếp, thông qua môi trường bên trong là máu và dịch mô bao 

quanh tế bào. 

Máu và dịch mô được vận chuyển khắp cơ thể, mang theo các chất 

mà cơ thể tiếp nhận từ môi trường ngoài qua cơ quan hô hấp và cơ 

quan tiêu hóa; đồng thời chuyển các sản phẩm cần đào thải đến cơ 

quan bài tiết để lọc thải ra môi trường ngoài. 

Ngoài ra ở các dộng vật bậc cao, cơ thể đã hình thành tim và cơ 

quan chuyên trách hút và đẩy máu gọi là tim. Cấu tạo tim thay đổi 

theo hướng phức tạp dần. Thí dụ ở các động vật có xương sống, từ tim 

2 ngăn tới tim 3 ngăn ở ếch nhái, bò sát, rồi 4 ngăn ở chim và thú. 

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III.1. CÂU HỎI 

1. Các ngành động vật nào sau đây thực hiện trao đổi khí trực tiếp 

với môi trường qua bề mặt cơ thể? 

a. Giun tròn, ruột khoang, giun đốt 

b. Chân khớp, giun tròn, thân mềm 

c. Ruột khoang, thân mềm, chân khớp 

d. Giun đốt,"chân khớp, thân mềm 
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2. Đi(U sau đây đúng với thủy tức !à: 

a. 3ô hấp bằng mang 

b). "rao đổi khí theo cơ chế khuếch tám qua bề mật cơ thể 

c. "rao đổi khí qua hệ thống ống khí 

d. "rao đổi khí theo cơ chế khuếch tán qua các phế nang 

3. Cái nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 

a. Sứa, giun tròn, giun dẹp 

b . Giun tròn, giun dẹp, giun đốt 

c. . Giun tròn, giáp xác, sâu bọ 

d. Sâu bọ, thân mềm, bạch tuộc 

S'ủdụng sơ đồ của các vòng tuần hoàn sau đây để trả lời các câu 

hci tù số 4 đến số 7. 

I .í 
III 

1 II 
IV 

4. Plhấ biểu nào sau đây dúng về hai vòng tuần hoàn số II và số III? 

a. . Có 1 vòng tuần hoàn 

b. . Thuộc hệ tuần hoàn hở 

c. là vòng tuần hoàn của động vật biến nhiệt 

d„ Káu nuôi cơ thể không có sự pha trộn 

5. Viòrg tuần hoàn của động vật đẳng nhiệt lả: 

a. I,II và III 

b. lí III và IV 

c. II và IV 

d. V 

6. Sỡ) V là vòng tuần hoàn của: 

a. G 

b. B sát và chim 

c. B) sát và thú 

d. Ciim và thú 
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7. Sắp xếp nào sau dây đúng về thứ tự mức độ tiến hóa tăng dần' của 

các vòng tuần hoàn? 

a. I, II, III, IV 

b. I, III, IV, II 

c. II, -I, III, IV 

d. IV, III, II, I 

Sử dụng hình vẽ sau đây để trả lời các câu hỏi sò 8, 9 và 10. 

8. Hình vẽ trên mô tả: 

a. Cấu tạo cơ quan hô hấp của châu chấu 

b. Cấu tạo cơ quan tuần hoàn của châu chấu 

c. Cấu tạo cơ quan tiêu hóa của châu chấu 

d. Sự phân bố các vòng tuần hoàn của châu chấu 

9. (A)là: 

a. Phổi 

b. Ông khí 

c. Mao mạch 

d. Ông tiêu hóa 

10. (B) là 

a. Túi phổi 

b. Túi khí 

c. Lỗ thở 

d. Huyệt 

11. Khí C02 được máu vận chuyển đến phổi dưới dạng hợp chấtt lào 

sau đây? 

a. H2C03 

b. Na2C03 
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c. NaHCOg 

d. CaCOg 

12. "Trung khu thần kinh của hoạt động hô hấp ở thú nằm ở bộ phận 

nào sau đây? 

a. Hành não 

b. Bán cầu đại não 

c. Tủy sống 

đ. Tiểu não 

13. ơ động vật, hoạt động hô hấp ngoài được hiểu là: 

a. Hô hấp ngoại bào 

b. Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài 

c. Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể 

d. Trao đổi khí qua các lỗ thô của côn trùng 

14. Động vật nào sau dây có máu nuôi cơ thể là máu pha trộn? 

a. Chim 

b. Cá 

c. Thú 

đ. Ếch, nhái 

15. Giống nhau giữa dộng vật thuộc hai lớp chim và thú là: 

&. Hồng cầu không có nhân 

b. Tâm thất có vách ngăn không hoàn toàn 

c. Có các túi khí liên hệ với phổi 

d. Có 2 vòng tuần hoàn kín 

16. Đặc điểm tuần hoàn của cá là: 

Một vòng tuần hoàn hở 

b. Một vòng tuần hoàn kín 

c. Hai vòng tuần hoàn hở 

(â. Hai vòng tuần hoàn kín 

17. Đặc điểm có ở lưỡng cư và không có ở cá, chim, thú là: 

a. Hồng cầu có nhân 

b. Hồng cầu chứa sắc tố hêmôglôbin 

c. Tâm thất chia hoàn toàn thành ngăn bên phải và ngăn bên trái 

<ầ. Tim fcó 3 ngăn 
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III.2. ĐÁP ÁN 

1. a 2. b 3. c 4. c 5. d 6. d 7. a 8. a 

9. b 10. c 11. c 12. a 13. b 14. d 15. d 16. b 

17. d 

B.3. CÂN BẰNG NỘI MÔI 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Cân bằng nội môi là gì? 

Câu 2 

Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể? 

Câu 3 

Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và 
bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chê duy trì cân 
bằng nội môi. 

Câu 4 

Nêu vai trò của mối liên hệ ngược. 

Câu 5 

Tại sao tuyến tụy không tiết insulin lại gây ra bệnh đái tháo đường? 

Câu 6 

Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi. 

Câu 7 

Tại sao lại nói vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến trên thận và thận 
đóng vai trò quan trọng trong cơ chế điều hòa cân bằng muối và nước? 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Cân bằng nội môi là gì? _ 

Cân bằng nội môi là duy trì trạng thái ổn định của môi trường bên 
trong'Cơ thể; bao gồm sự cân bằng hàm lượng nước, về nồng độ các 
chất như glucôzơ, các ion, axit amin, axit béo, muối khoáng... nhằm 
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duy tì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ pH của môi trường bên 
trong ổn định; đảm bảo cho sự tồn tại và' thực hiện các chức năng 
sính í bình thường của các tế bào và cơ thế . 

'Câ-Ĩ2 S 

lại sao cân bàng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể? 

Sựcân bằng nội môi có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể vì các tế 
bào., (ác cơ quan của cơ thể chỉ có thể hoạt động bình thường khi các 
điều liên lí hóa của môi trường trong phù hợp và ổn định. Nếu khi các 
điều liên lí hóa của môi trường trong biến đổi và duy trì không được 
Ổn <địih, gọi là mất cân bằng nội môi, sẽ gây nên sự biến đổi hoặc rối 
loạn loạt động của các tế bào và các cơ quan, thậm chí làm chết cơ thể. 

Rá. nhiều bệnh tật ở người và động vật xuất hiện từ hậu quả của 
mấtt <ân bằng nội môi. Thí dụ, nồng độ NaCl trong máu cao gây ra 
bộruhcao huyết áp. 

- V 

Câi a 

lại sao các bộ phận tịếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và 

bộ ịhận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì 

câLnbằng nội môi._ 
Cơ chế duy trì cân bằng nội môi của cơ thể do sự phối hợp hòạt 

độntgeủa 3 bộ phận là: bộ phận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ 
phậìnthực hiện. Mỗi bộ phận đều có vai trò quan trọng trong quá 
trìnihđiều hòa. 

— lộ phận tiếp nhận kích thích: là thụ thể hay cơ quan thụ cảm (thụ 
quarn; Bộ phận này tiếp nhận kích thích từ môi trường bên trong và 
bềni rgoài cơ thể, từ đó hình thành xung thần kinh truyền về bộ phận 
điềm íhiển. 

•— lộ phận điều khiển: là trung ương thần kinh hay tuyến nội tiết. 
Bộ ìplận này có chức năng điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng 
cáclh 'ửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn. 

— lộ phận thực hiện: là các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch 
máia.Bộ phận này dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn để tăng 
hayr gảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong về trạng thái cân 
bànig và ổn định. 
/'“ --------\ 

Ciâi 4 

^ Nu vai trò của mối liên hệ ngược.__ 
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Môi liên hệ ngược đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì cân 

bằng nội môi. Nổ có tác dụng thông báo trử lại bộ phận điều khiển 

thcng qua tác động lên bộ phận tiếp nhận kích thích, để từ đó bộ 

phận điều khiển sẽ điều tiết phản ứng cho phù hợp với trạng thối 

cãn bàng nội môi. 

Hoocmôn insulin do tuyến tụy bài tiết có tác dụng điều hòa lượng 

đường glucôzơ trong máu ở trạng thái cân bằng (khoảng 0,1%). 

Tác dụng của insulin là kích thích gan chuyển glucôzơ thừa -trong 

máu (thường có sau mỗi bữa ăn) thành glicôgen dự trữ. 

Do đó nếu không có insulin, lượng glucôzơ thừa trong máu không 

được chuyển hóa và tích lũy dự trữ, glucôzơ được dưa đến thận để trở 

thành thành phần của nước tiểu đào thải ra ngoài, tạo bệnh đái tháo 

đường rất nguy hiểm đối với cơ thể. 

Câu 6 

Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi._ 
Thận có chức năng quan trọng trong cân bằng nội môi của cơ thể 

thông qua các hoạt động sau đây: 

- Thận tham gia điều hòa lượng nước cho cơ thể: khi lượng nước 

trong cơ thể thừa, thận tăng cường tạo và thải nước tiểu, ngược 

lại, khi cơ thể thiếu nước, thận tăng quá trình tái hấp thu nưởc 

trả lại máu. 

- Thận diều hòa lượng chất hữu cơ, vô cơ của máu, thông qua việc 

tăng cường tái hấp thu Na+ khi nồng độ Na+ trong máu giảm, hay 

thận thải các chất HT.HCOg, urê, axit uric... qua nước tiểu. 

Tuyến yên, vùng dưới đồi, tuyến trên thận và thận đóng vai trò 

quan trọng trong cơ chế diều hòa cân bằng muối và nước vì: 

- Hoạt động của vùng dưới đồi kích thích thùy sau tuyến yên bài tiết 

ADH (hoocmôn chống da niệu), hoocmôn này tác dụng lên ống 

thận làm tăng tái hấp thu nước của ống thận trả lại cho máu. 
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- Tuyến trên thận bài tiết hoocrnôn andôstêron kích thích ống 

thận tái hấp thu Na+ trả lạ: cho máu và làm cc động mạch đến 

thận, giảm sự mất nước qua nước tiểu. 

- Thận là cơ quan thải muối và nước dư thừa, tái hấp thu nước và 

muối khi cần thiết. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

nu. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Giải thích sự điều hòa độ pH của máu. 

Câu 2 

Giải thích cơ chế điều hòa đường huyết của cơ thể. 

Câu 3 

Trình bày cơ chế điều hòa huyết áp của cơ thể. 

Câu 4 

Trình bày cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu của máu trong; cơ thể. 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câũ ĩ 

Giải thích sự điều hòa độ pH của máu._^ 

Sụ điều hòa độ pH của máu chủ yếu nhờ: 

* Hệ thống đệm trong máu: bao gồm hệ đệm bicacbônat, hệ đệm 

phôtphat và hệ đệm prôtêinat. 

* Hoạt dộng của phổi thải C02 

* Hoạt động của thận thải H+,HCC>3 

- Nồng độ glucôzơ trong máu được điều hòa nhờ tác dụng của 

noocmôn insulin và glucagon của tuyến tụy. 

- Điều hòa áp suất thẩm thấu của máu chủ yếu dựa trên cơ chế 

âiều hòa muối và nước, trong đó thận đóng vai trò quan trọng. 

- Độ pH máu được duy trì ổn định nhờ hệ thống đệm, phổi và thận. 

---— N 

Câu 2 

Giải thích ca chế điều hòa đường huyết của cơ thể. 
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Trong cơ thể bình thường, tỉ lệ của đường huyết (glucẽzơ trong 

máu) chiếm khoảng 0,1% và tỉ lệ này là một hằng số, do vai tĩTÒ điều 

chỉnh đường huyết của gan với sự tham gia của hoocmôn, đặc biệt là 

hai loại hoocmôn insulin và glucagon do tuyến tụy nội tiết sản xuất. 

- Khi nồng độ glucôzơ trong máu tăng cao; thường xuất hiện sau 

mỗi bữa ăn, tuyến tụy bài tiết insulin đưa vào máu. Dưới tác dụng của 

insulin, gan tiến hành biến đổi lượng glucôzơ thừa trong máui thành 

glicôgen để dự trữ trong gan và cơ. Trong trường hợp lượng đường 

glucôzơ trong máu quá cao, một phần glucôzơ có thể được gan biến 

đổi thành mỡ và dự trữ trong các mô mỡ. 

- Ngược lại, nếu nồng độ glucôzơ trong máu hạ thấp xuống dưởi 

0,1%, tuyến tụy bài tiết hoocmôn glucagon đưa vào máu kích thấch gan 

chuyển glicôgen dự trữ thành glucôzơ đưa vào máu để điềui chỉnh 

nồng độ đường huyết trở lại bình thường. 

----N. 

Câu 3 

Cơ chế điều hòa huyết áp của cơ thể. 

1. Cơ chế điều hòa huyết áp 

ở n*gười bình thường, huyết áp ồ dộng mạch chủ vàc khoảng 

120-140 mmHg. 

- Khi huyết áp tăng cao hơn mức bình thường, sẽ tác động lên các 

thụ quan áp lực nằm trên thành của mạch máu làm xuất hiện 

xung thần kinh truyền về trung khu điều hòa tim mạch (ở hành 

não. Từ đây xuất phát xung vận dộng điều khiển qua dây thần 

kinh đối giao cảm gây bài tiết axêtincôlin làm dãn mạch và tim 

đập chậm lại nên huyết áp giảm trở lại bình thường. 

- Ngược lại, khi huyết áp hạ thấp hơn bình thường, xung thần kinh 

từ các thụ quan áp lực truyền về trung khu điều hòa tim imạch ở 

tủy sống. Từ đây xuất phát xung thần kinh vận dộng qjua dây 

thần kinh giao cảm gây bài tiết hoocmôn ađrênalin làm CIO mạch 

và tim đập mạnh, huyết áp tăng trở lại bình thường. 

r_ “ ’ " “" " ' * ’ N 
Câu 4 

Cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu của máu trong cơ thể. 

Đây là quá trình điều hòa lượng nước và các chất tan trong anáư, vì 

áp suất thẩm thấu của máu do nước và các chất tan, chủ yếu là muối 

khoáng Na+ quyết định. 
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1. Điều hòa lượng nước của máu 

Thông qua hoạt động tái hấp thu nước tại ống thận. Quá trình xảy ra 

như sau: 

- Khi áp suất thẩm thấu của máu tăng do cơ thể mất nước như tiêu 

chảy, tiết nhiều mồ hôi do vận động và lao động nặng... sẽ kích 

thích trung khu điều hòa trao đổi nước nằm ở vùng dưới đồi thị 

gây cảm giác khát, thúc đẩy cơ thể uống bố sung nước vào; dồng 

thời kích thích thùy sau tuyến yên tăng cường tiêt hoocmôn 

chống đa niệu (ADH), gây co các động mạch thận, dẫn đến làm 

giảm lượng nước tiểu bài xuất để giữ nước cho cơ thể. 

- Ngược lại, khi lượng nước trong máu tăng làm giảm áp suất thẩm 

thấu và tăng huyết áp, một cơ chế điều hòa xuất hiện làm giảm 

lượng hoocmôn ADH gây dãn các động mạch thận và tăng cường 

quá trình tạo nước tiểu của ống thận để điều hòa nước và áp suất 

thẩm thấu của máu trở lại bình thường. 

2. Điểu hòa muối khoáng 
Thông qua việc điều hòa tái hấp thu Na+ từ ống thận trả lại máu 

trong quá trình tạo nước tiểu. 

- Khi hàm lượng Na+ trong máu giảm sẽ tác dộng lên các thụ quan 

mao mạch thận gây tiết hoocmôn renin (thận tố) kích thích phần 

vỏ cùa tuyến trên thận bài tiết anđôstêron, có tác dụng làm 

tăng khả năng tái hấp thu Na+ của ống thận đưa trở lại máu. 

- Ngược lại, khi lượng Na+ trong máu quá cao (do NaCl đưa vào cơ 

thể qua thức ăn nhiều) làm tăng áp suất thẩm thấu của máu dẫn 

đến ,ạo ra cảm giác khát, uống nhiều nước. Lượng nước và Na+ 

dư thừa được lọc nhiều qua ống thận dể đào thải ra ngoài theo 

nước tiểu và duy trì nồng độ Na+ trong máu bình thường. 

Ili. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Ill.l. CÂU HỎI 

1. Hoocrom nào sau đây được sản xuất từ dầu dây thần kinh giao cảm? 

a. Coríizol 

b. Vaz»presin 

c. Ađrínalin 

d. Rênn 

2. Trung íhu điều hòa hoạt động trao đổi nước của người nằm ở: 

a. Vũng dưới đồi thị 
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b. Tiểu não 

c. Hành não 

d. Tủy sống 

3. Hoocmôn nào sau đây có tác dụng làm tăng nhịp tim? 

a. Glucagon 

b. Ađrênalin 

c. Axêtincôlin 

d. Insulin 

4. Hai hệ cơ quan có vai trò quan trọng nhất trong sự cân b.ằrg môi 

trường bên trong cơ thể là: 

a. Hô hấp và bài tiết 

b. Thần kinh và tuần hoàn 

c. Nội tiết và bài tiết 

d. Thần kinh và nội tiết 

5. Trung khu thần kinh của dây đôi giao cảm có tác dụng điểu hòa 

huyết áp nằm ở: 

a. Tủy sống 

b. Hành não 

c. Não giữa 

d. Năo trung gian 

6. Cơ thể động vật chống nóng bằng phương thức nào sau đầy? 

a. Tăng tỏa nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể 

b. Giảm tỏa nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể 

c. Giảm tỏa nhiệt và tăng sinh nhiệt của cơ thể 

d. Tăng tỏa nhiệt và giảm sinh nhiệt của cơ thể 

7. Hoocmôn anđôstêron của tuyến trên thận được bài tiết khii: 

a. Lượng Na+ trong máu giảm thấp 

b. Hàm lượng nước ở trong ống thận tăng cao 

c. Huyết áp trong động mạch chủ tăng 

d. Tỉ lệ đường huyết vượt quá 0,1% 

8. Hoạt động nào sau đây không phải của gan? 

a. Điều tiết các chất dinh dưỡng sau quá trình hấp thu vàt imíu 

đến các mô 

b. Điều hòa hoạt động trao đổi dường của cơ thể 
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c. Điều khiển quá trình lọc máu qua cầu thận để tạo nước tiểu 

d. Nơi dự trữ đường cho cơ thể 

9. Chất nào sau đây đóng vai trò là trung tâm của hoạt động trao đổi 

đường của cơ thể? 

a Glucôzơ 

b. Galactôzơ 

c. Fructôzơ 

d. Pentôzơ 

10. Khi lượng prôtêin huyết tương giảm làm giảm áp suất thẩm thấu 

của máu dẫn đến bệnh nào sau dây? 

a. Bệnh giảm đường huyết 

b. Đái tháo đường 

c. Phù nề do nước ứ lại ở các mô 

d. Viêm thận 

11. Độ pH trong máu của người bình thường nằm trong khoảng nào 

sau đây? 

a. 6,0 - 6,5 

b 6,5 - 7,35 

c. 7,35 - 7,45 

d. 7,45 - 8,25 

12. Hoạt động nào sau đây có tác dụng điều chỉnh nồng độ C02 

trong máu? 

a. Bài tiết mồ hôi 

b. Đào thải nước tiểu 

c. Thông khí phổi 

d. Hấp thu nước ở ống thận 

13. Hoạt động của thận tham gia diều chỉnh thành phần nào sau đây? 

a. Nồng độ bicacbônat trong máu 

b. Lượng glicôgen dự trữ trong gan 

c. Hàm lượng glucôzơ trong máu 

d. Lượng mỡ dự trữ trong các mô mỡ 

III.2. ĐÁP ÁN 

1. c 2. a 3. b 4. d 5. b 6. d 7. a 8. c 

9. a 10. c 11. c 12. c 13. a 
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CỤƯƠNG II 

CAM ƯNG 
A. CẢM ỨNG ở THỰC VẬT 

I. HƯỚNG DẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẲN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Cảm ứng ở thực vật là gì? 

Câu 2 

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu bi., là kiểu hướng động gì? Giải thách. 

Câu 3 

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây. 

Câu 4 

Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật. 

Câu 5 

ứng động sinh trưởng là gì? Nêu một số thí dụ về ứng động sinh trưcởrg. 

Câu 6 

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng? 

Câu 7 

Sự vận động nở hoa thuộc loại ứng động sinh trưởng nào? (Giải 

thích và nêu thí dụ. 

Câu 8 

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinih trưômg 

Câu 9 

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật. 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

” \ 
Câu 1 

Cảm ứng ồ thực vật là gì? 

Cấm ứng ỏ thực vật là khả năng của cơ thể thực vật tiếp nhậm >à 

phản ứng lại những kích thích của môi trường. 
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Các tua quấn ồ các cây mướp, bầu bí... là kiểu hướng tiếp xúc tua 

quấn (còn gọi là tua cuốn) của các loài cây trên thực chất là một loại 

lá biến dạng. Tua cuốn mọc vươn thẳng cho đến khi tiếp xúc với giá 

thể. Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào 

tại phía ngược lại (phía không tiếp xúc) của tua làm cho nó quấn 

quanh giá thể. 

Rễ cây luôn hướng trọng lực (còn gọi là hướng đất) dương và nó 

luôn mọc hướng về phía trong đất. 

Hiện tượng trên có vai trò quan trọng cho cây là giúp rễ phát 

triển bárr. vào đất, đồng thời hút được nước và khoáng từ đất cung 

cấp cho cây. 

Có hai nhóm tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là; 

- Nhóm tác nhân gây hướng hóa dương ở cây như: các loại phân 

bón, nước, các chất hữu cơ, hoocmôn sinh trưởng, ion khoáng, các chất 

dẫn dụ... ; nói chung đó là những chất có lợi cho sinh trưởng và phát 

triển của cây. 

- Nhóm tác nhân gây hướng hóa ầm ồ cầy là những chất độc, chất 

gây hại cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

Câu 5 

ứng động sinh trưởng là gì? Nêu một sổ thí dụ về ứng động 
sinh trựỷng,_^ 

ứng động sinh trưởng là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan có 

kiểu hình dẹp (như lá, cánh hoa...) trong đó, các tế bào ở hai phía đối 

diện nhau có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động .của các tác 

nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ...) từ mọi phía khác nhau. 

Một số thí dụ về ứng động sinh trưởng ở thực vật: 
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- ững dộng dưới tác động của ánh sáng: hoa cửa cây bồ công amh 

nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc khi có ánh sáng yêu. 

- ứng động dưới tác dụng của nhiệt độ: hoa nghệ tây và hoa tulip nở và 

cụp do sự biến đổi của nhiệt độ. Sau khi được mang ra khỏi phòng lạahi ít 

phút, hoa nghệ tây nở ra, hoa tulip nở khi nhiệt độ khoảng 25 - 30°c. 

Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cụm hoa. 

Sự vận động nở hoa thuộc loại quang ứng động. 

Vì ánh sáng mang theo năng lượng lớn làm thay đổi nhiệt độ thieo 

ngày (có ánh sáng) và đêm (bóng tối), tạo ra khả năng nở hoa khiác 

nhau tùy theo sự thích nghi của loài. 

Thí dụ: 

- Các hoa thuộc họ cúc và họ hoa tán khép lại trong đêm và r.ở ra 

khi có ánh sáng chan hòa ở các thời điểm khác nhau trong Iigềầy. 

- Hoa quỳnh, hoa dạ hương, hoa nhài... nở về ban đêm. 

<r~~~ - ■ ■ ' \ 
Câu 8 

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động 'sinh trưởng1,. ^ 

- Úng động sinh trưdng xảy ra do tốc độ sinh trưởng không ỉồing 

đều của các tế bào ở mặt trên và mặt dưới của các cơ quan có Cỉấu 

tạo hình dẹt như phiến lá, cánh hoa... gây nên. 

- ứng động không sinh trưởng xảy ra không phải do hoạt dộmg 

sinh trưởng mà do biến đổi sức trương nước trong các tế bào -vả 

trong cấu trúc chuyên hóa hoặc do sự lan truyền kích thídi cơ 

học hay do hóa chất gây ra. 
__ — ■ 

Câu 9 

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật._ 

Úng động là những phản ứng giúp cơ thể thích nghi trước nhữíng 

thay đổi của môi trường, đảm bảo cho thực vật duy trì sự sống, sự 

sinh trưởng và phát triển bình thường của chúng. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

Il.l. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

iPhân biệt ứng động (vận động cảm ứng) và hướng động. 

Câiu 2 

Giải thích hiện tượng vận động cảm ứng của cây trinh nữ khi có 

vậtt chạm vào và hiện tượng đóng mờ của khí khổng ở lá cây. So sánh 

hai hiện tượng trên. 

Câu 3 

Biền bổ sung kiến thức vào bảng sau đây: 

Hiện tượng Hướng dương hay 

hướng âm 

Cơ sở của 

hiên tượng 

Hhídng đất của rễ 

Híưdng đất của chồi ngon 

Hkídng sáng của ngọn 

Htưdng nước của rễ 

Híưdng phân bón của rễ 

Híưdng chất độc của rễ 

Cân 4 

Nêu thí ngiệm và giải thích hiện tượng hướng dất của thân và rễ 
cây. Có thể chứng minh vận động hướng đất của cây xảy ra theo tác 

chung của trọng lực bằng cách nào? 

11.12. HI ỚNG DẪN GỊẢI 

Cáu 1 

Phân biệt vận động cảm ứng và vận động hướng động. 

Vàn đông cảm ứng Vân động hướng động 

L,à vận động sinh trưởng hoặc 

c(ố ihể là vận động không sinh 

tirưíng của thực vật 

Là vận động sinh trưởng của 

thực vật 

Xả? ra theo nhiều hướng Xảy ra theo một hướng xác định 

Xả? ra do sự thay đổi của môi 

tirưíng ngoài (nhiệt độ, ánh sáng, 

clhêt kích thích, chất kìm hãm...), 

hioệc môi trường bên trong (như 

siức trương nước của tế bào...) 

Xảy ra do sự phân bố không đồng 

đều của auxin trên bề mặt của cơ 

quan hay do tính cần thiết hay 

không cần thiết của tác nhân môi 

trường với nhu cầu của cây 
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" ' - N 
Câu 2 

Giải thích hiện tượng vận động cảm ứhg của cây trinh nữ khi có 

vật chạm vào và hiện tượng đóng mở của khí khổng ở lá cây. So 

K sánh hai hiện tượng trên._. 

1. Giải thích hiện tượng 

a. Vận động cảm ứng của cây trinh nữ 

Ở cây trinh nữ, các lá chét xếp 2 hàng trên phiến lá và xòe ra 

thành một mặt phăng. Khi có vật chạm vào, các lá chét khép lại và 

cuống cụp xuống. Sau khi hết va chạm một thời gian các lá chét và 

cuống lá trở lại bình thường. Hiện tượng trên xảy ra do thể gốc ở 

cuống lá và gốc lá chét giảm sức trương nước do nước di chuyển vào 

những mô lân cận. 

b. Sự đóng mở của khí khổng ở lá căy 

Khí khổng là một khe hở hình thoi được tạo thành do hai tế bào 

hình hạt đậu có mặt lõm quay vào nhau. Lượng khí khổng tập trung 

nhiều ở mặt dưới của lá. Nguyên nhân của sự vận dộng dóng và mở 

của khí khổng là do sự thay đổi lượng nước trong các tế bào khí 

khổng và làm thay dổi sức trương nước của chúng. Khi cây nhận đủ 

nước, 2 tế bào khí khổng trương lên làm hai mặt lõm cong lại, khí 

khổng mở rộng ra để thoát nước nhiều hơn; ngược lại. Khi cây thiếu 

nước, hai tế bào giảm sức trương làm thu hẹp khí khổng, giảm thoát 

hơi nước. 

2. So sánh hai hiện tượng 

o. Giống nhau 

Vận động khép lá ở cây trinh nữ khi có vật chạm vào và sự đóng 

mở của khí khổng có điểm giống nhau. Chúng đều là vận động cảm 

ứng xảy ra do sự thay đổi lực trương nước của tế bào. 

6. Khác nhau 

- Về tác nhân vận động khép lá ở cây trinh nữ do tác dụng cơ học 

(khi có vật lạ chạm vào); còn cử động dóng mở khí khổng xảy ra 

do lượng nước hấp thu vào cây nhiều hay ít. 

- Về ý nghĩa: sự khép lá ở cây trinh nữ là hoạt động mang tính tự 

vệ giúp cho chúng tránh bị tổn thương trước tác động của vật lạ. 



Còn cử động đóng mở khí khống tạo sự thoát nước cho lá, góp 

phần tạo lực hút nước và khoáng cho rễ; đồng thời giúp cây 

tránh dược sự khô héo khi gặp trời nắng nóng. 

r~:--—■ "N 
Câu 3 

Điền bổ sung kiến thức vào bảng sau đây: 

Hiện 

tượng 

Hướng dương 

hay hướng ăm 
Cơ sở của hiện tượng 

Hướng đất 

của rễ 

Rễ hướng đất 

dương 

Hoocmôn sinh trưởng phân bô' ở 
mặt trên rễ, axit abxixic gây ức 

chê sinh trưởng ở mặt dưới rễ dẫn 

đến mặt trên rễ sinh trưởng kéo 

dài làm rễ cong xuống 

Hướng đất 

của chồi 

agọn 

Chồi ngọn hướng 

đất âm 

Auxin phân bố nhiều ở mặt dưới 

của chồi ngọn kích thích chồi 

ngọn sinh trưởng kéo dài và 

hướng lên trên 

Hướng 

sáng của 

ngọn 

Rễ hướng sáng 

dương 

Auxin vận chuyển về phía ít ánh 

sáng của ngọn kích thích các tế 

bào ố phía này sinh trưỏng kéo 

dài và làm ngọn cong về phía có 

ánh sáng 

• Hướng 

aước của 

rễ 

Rễ hướng nước 

dương 

Dạng cử dộng sinh trưởng của rễ 

về phía tác nhân có lợi (nước), 

nhằm đáp ứng nhu cầu của cây 

Hướng 

phân ỉbón 

của rễ 

Rễ hướng phân 

bón dương 

Dạng cử động sinh trưởng của rễ 

về phía tác nhân hóa học có lợi 

(phân bón), nhằm đáp ứng nhu cầu 

của cầy 

Hướng 

chất Hộc 

của rễ 

Rễ hướng chất 

độc âm 

Dạng cử động sinh trưởng của rễ 

về hướng xa nguồn tác nhân hóa 

học (chất độc) để tránh gây hại 

cho cây 
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Câu 4 

Nêu thí ngiệm và giăi tíi và giãi ltmmg: hướng đất của thân và rễ 

cây. Có thể chứng minh ị ng minh t nuớẳng đất của cây xảy ra theo 

tác dụng của trọng lực bịọng lực bị)Woị? 

1. Thí nghiệm và giải thhíểchl hliêkn tuíơína hướng đất của cây 

a. Thí nghiệm 

Đặt một hạt đậu có cây trí nằm trí nềs vỉ trí nằm ngang. Saumiột 

thời gian, rễ của cây cong cong lé(C congnnọic cong lên. Như vậy ửiếân 

cây có tính hướng đất âm h1 hướng 11 hướnịínhi hướng đất dương. 

b. Giải thích 

Vận động hướng đất :ọng lực (nên còn ,a trọng lực (nên còn lưíỢC 

gọi là hướng trọng lực) lông đồng đều về í không đồng đều về iiéện 

tích và hoocmôn sinh tiặt rễ. ở chồi ngọi mặt rễ. ở chồi ngọi tvà 

thân mầm, mặt dưới có ín so với mặt trênu hơn so với mặt trên nến 

đã kích thích các tế bào nhanh hơn và lànổrag nhanh hơn và làm clho 

thân mọc cong hưđng lêl, mặt trên rễ có lỗ rễ, mặt trên rễ có kợmg 

auxin nhiều hơn so với rễ sinh trưởng vàắch rễ sinh trưởng và uốn 

cong về phía dưới. 

2. Chứng minh vận độnngi l#ậg; đlấtt củ a cây xảy ra theo tĩác 

dụng của trọng lực 

Dùng yếu tô' để triệt tọng1 trọng lọngiỉa trọng lực lên cây tằmg 

cách gắn một cây non vả ngP&m ngai ng nằm ngang lên một trtục 

quay chầm chậm theo trụây.ì®1 cây. bây.hâm cây. Kêt quả cây vẵn 

tiếp tục sinh trưởng nhưrvẫn vẫn ìvẫnâ rễ vẫn tiếp tục mọc dlài 

ra và nằm ngang. 

III. CÂU HỎI TRẮC NGHI|jỆfl\| 

III. 1. CÂU HỎI 

1. Cử động nào sau dây mạanig tí|ứfi clhấtt ochu kì? 

a. Nỏ hoa ồ cây mười gi ờ 

b. Khép lá ở cây trinh ntiĩinh ntũÈạmn vèào vật lạ 

c. Cử động bàt mồi ở câịy ở câ$yjm 

d. Cử động quấn vòng ciiảing củủậiốín tỏ tcây mướp khi chạm giãn 
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2. (A) ... là hình thức phan ứng của cây trước một tác nhân kích thích 

không định hướng. 

(A) là: 

a. Vận động cảm ứng 

b. Hướng động dương 

c. Hưóng động âm 

<1. Vận động sinh trưởng 

3. Vận động nào sau đây thuộc kiểu ứng động không sinh trưởng? 

a. Sự khép lá của cây trinh nữ khi có va chạm cơ học 

b. Vận động quấn vòng của tua cuốn ở cây bầu, bí 

c. Vận động nở hoa 

d. Sự khép lá của cây họ Đậu lúc hoàng hôn 

4. Vận động cám ứng nào sau đây có liên quan đến sức trương nước 

trong tế bào? 

a. Vậr. động tạo giàn ở một số loài cây thân leo 

b. Vận động bắt mồi ở cây ăn sâu bọ 

c. Vận động nở hoa của cây nghệ táy 

d. Vận dộng nở hoa của cây hoa mười giờ 

ễ. Các lcài cây nào sau dây có hiện tượng chồi ngủ? 

a. Đậu xanh, dưa chuột, khoai tây 

b. Bàng, trinh nữ, mướp 

c. PhtỢng, khoai táy, bàng 

d. Khoai tây, trinh nữ, dưa chuột 

ổ. Vào rửng nhiệt đới, ta gập rất nhiều cây leo quấn quanh những cây 

gỗ l'ớr để vươn lên cao, đó là kết quả của: 

a. Hưóng sáng 

b. Hưíng tiếp xúc 

c. Hưíng trọng lực âm 

d. Cả 3 loại hướng trên 

ÍII.2. BÁP ÁN 

1. a 2. a 3. a 4. b 5. c 6. b 
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B. CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT 
B.l. CẢM ỨNG, Sự PHÁT SINH VÀ 
LAN TRUYỀN xung thần kinh 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẲN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Cảm ứng là gì? Cho một vài thí dụ về cảm ứng ở động vật. 

Câu 2 

Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh 

dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại Siao? 

Câu 3 

Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng lnỢp 

thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ 

thần kinh dạng chuỗi hạch. 

Câu 4 

Phân biệt cấu tạo và hoạt động của hệ thần kinh ống với hệ tbiần 

kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 

Câu 5 

Khái niệm về điện thế nghỉ? Giải thích cơ chế phát sinh điện thế nghỉ. 

Câu 6 

Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành wới 

những giai đoạn nào? Giải thích. 

Câu 7 

So sánh cách lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh khôìng 

có bao miêlin và sợi thần kinh có bao miêlin. 

Câu 8 

Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyề.1 itin 

qua xináp? 

Câu 9 

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong cung phản xa cchỉ 

theo một chiều? 
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1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Cảm ứrg là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của 

môi trường bên ngoài cũng như bên trong cơ thể, nhằm đảm bảo cho 

cơ thể sinh vật tồn tại và pv.t triển. 

Một và. thí dụ về cảm ứng ở động vật: 

- Trời rét, ở mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu, nằm co 

mình lại. 

- Khi cơ thể người vận động nhiều có phản ứng tăng nhịp thd, cơ 

thể róng lên, tiết nhiều mồ hôi. 

Ở nhữrg động vật thuộc ngành Ruột khoang (như thủy tức), các tế 

bào thần linh phân bố rải rác khắp toàn bộ cơ thể và có các sợi thần 

kinh nối \ới nhau thành mạng lưới. 

Vì vậy chi bị kích thích, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan tỏa nhanh 

khắp toài: bộ cơ thể làm cả cơ thể chững co rúm lại, nên tiêu tốn 

nhiều nărg lượng. 

Động vật thuộc các ngành: Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp có hệ 

thần kinh dạng chuỗi hạch. 

Cung piản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm 3 

bộ phận: 

- Bộ piận tiếp nhận kích thích là các giác quan. 

- Bộ plận phân tích tổng hợp thông tin là chuỗi hạch thần kinh. 

- Bộ plận thực hiện là cơ, các nội quan. 
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Câu 4 

Phân biệt cấu tạo và hoạt đông của hệ thần kinh ống với hệ 

thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh chuỗi hạch. 

Hệ thần kinh 

dạng lưới 

Hệ thần kinh 

dạng chuỗi 

hạch 

Hệ thần kinh ống 

Cấu 

tạo 

Các nơron 

nằm rải rác 

khắp cơ thể, 

nối với nhau 

bằng các dây 

thần kinh 

hình thành 

một mạng lưới 

Thân nơron tập 

trung thành các 

hạch thần kinh 

xếp thành chuỗi 

theo chiều dài cơ 

thể. Các hạch 

liên hệ nhau 

bằng các dây 

thần kinh. Trong 

đó hạch thần 

kinh ơ vùng đầu 

phát triển mạnh 

nhất là lớn nhất 

Các nơron tập trung và 

phân hóa thành nẩQ bọ 

(gồm bán cầu não, fìẩo 

giữa, tiểu não, hành 

não) và tủy sống. Tuy 

sống và mỗi bộ phận 

não dều gồm 2 phần; 

phần chất xám do các 

thâp nơron và sợi 

nhánh tạo thành; 

phần chất trắng do cổc 

sợi trục của nơron 

tạo thành các sợi 

thần kinh 

Hoạt 

dộng 

Phản ứng được 

thực hiện do 

sự tham gia 

của một phần 

hay toàn bộ cơ 

thể. Chưa có 

sự phân chia 

về chức năng 

của các nơron 

Có sự phàn chia 

chức năng của 

các hạch thần 

kinh. Mỗi hạch 

thần kinh điều 

khiển hoạt dộng 

của một vùng cơ 

thể xác định. 

Các hạch thần 

kinh ở vùng đầu 

còn đảm nhận 

chức năng của 

các cơ quan thụ 

cảm 

Hoạt động mang tính 

chuyên hóa rất cao ở 

từng bộ phận. Sự cảm 

ứng biểu hiện bằng cốc 

phản xạ. Mỗi bộ phận 

năo, tủy gồm có chất 

xám đóng vai trò là 

trung ương điều khiến 

và chất trắng thực hiện 

chức năng dẫn truyền. 

Phần vỏ bán cầu não 

phụ trách các phản xạ 

có điều kiện còn các bộ 

phận não, tủy còn lại là 

trung ương của các phản 

xạ không điều kiện 

94 



Câu5 

Klai niệm về điện thế nghỉ? Giãi thích cơ chế phát sinh diện 

thể n;hl_ 

1. Khá niệm về điện thế nghỉ 

'Điệr thế nghỉ là sự chênh lệch điện thê giữa hai bên màng tế bào 

khí tế lào không bị kích thích. Vào lúc này, phía trong màng tế bào 

(bào chít) mang điện àm so với phía bên ngoài màng (dịch ngoại bào) 

mang dện dương gọi là trạng thái phân cực. 

Điệi thế nghi có trị sô khác nhau tùy theo loại tế bào và theo loài. 

Thí dụ ỉ tế bào thần kinh khổng lồ của mực ông là -70mV; của tế bào 

nón ở eng mật là -50mV. 

2. Ctí chế phát sinh điện thế nghỉ 

a. Che yếu tố làm. phát sinh diện thê nghỉ 

Điệr thế nghỉ được hình thành chủ yếu do 3 yếu tố sau đây: 

- Sụphân bố ion ở hai bên màng tế bào. Trên thực tế, nếu xét hai 

loíi ion Na+ và K+ có liên quan đến điện tế bào thì nồng độ K+ 

phân bố bên trong cao hơn bên ngoài màng tế bào còn Na+ thì 

phin bố ngược lại: bên ngoài màng Na+ cao hơn so với bên trong. 

- Thh thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ión, tức khả 

nãng của màng có thể cho hay không cho một số ion đi qua nó. 

- Bơn Na - K có khả năng vận chuyển ion Na* vá K+ qua màng tế bào 

ngíỢc với bậc thang nồng độ (chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang 

no có nồng độ cao). Quá trình này đòi hỏi phâ-í được cung cấp năng 

iưtng. Thực chất, bơm Na - K là một loại prôtêin hoật tải. 

b. Bín chất của điện thế nghỉ 

Ở trạng thái nghỉ ngơi, nồng độ K+ trong tế bào cao hơn ngoài 

màng, lòn nồng độ Na+ bên ngoài màng cao hơn bên trong. Do dó K+ 

có khuyih hướng di chuyển từ trong ra ngoài mang, còn Na1- có khuynh 

hướng li chuyển ngược lại. 

Tuy nhiên, do ở trạng thái ion, kích thước cổa Na+ lớn hơn so với 

K* nênK+ dễ dàng di chuyển qua lỗ màng tế bào ra ngoài, còn Na+ 

không li chuyển vào được. 

Sự d chuyển của K+ từ bên ngoài màng theo điện dương cộng với điện 

dương cùa Na+ bên ngoài cao không được giải tỏa vào bên trong, dẫn đến 

nồng đ' điện dương bên ngoài quá cao so với bén trong màng. Và sự 

phân cie diện ngoài mang điện dương, trong mang điện âm xáy ra. 

95 



Như vậy bản chất của hiện tượng phân cực lúc tế bào ở trạng thái 

nghỉ ngơi do sự di chuyển của ion K+ tạo ra. 

Câu 6 N 

Điện thế động là gì? Điện thế động được hình thành với những 

giai đoạn nào? Giải thích. 

1. Điện thế động 

Điện thế dộng là diện thế của tế bào xuâ't hiện khi tế bào bị 

kích thích. 

Điện thế động gồm có 3 giai đoạn là: mất phân cực (còn được gọi 

là khử cực), đảo cực và tái phân cực. 

Giải thích quá trình phát sinh điện thế động 

a. Giai đoạn mất phân cực 

Khi bị kích thích, màng tế bào xảy ra sự biến đổi trạng thái hóa lí 

dẫn đến thay đổi tính thấm của nó dôi với các ion, đặc biệt là với 

Na+. Bình thường, Na+ không di chuyển qua màng, nhưng ở trạng thái 

bị kích thích, màng tế bào dễ dàng cho Na+ đi qua và Na+ ồ ạt di 

chuyển từ ngoài vào trong màng mang theo điện tích dương làm tăng 

dần diện dương bên trong màng dẫn đến sự chênh lệch điện ở hai 

bên màng giảm nhanh từ -70mV đến OmV. 

b. Giai đoạn đảo cực 

Các ion Na+ tiếp tục di chuyển vào bên trong màng, dẫn đến làm điện 

dương ở bên trong tăng lên cao so với bên ngoài màng và tạo ra trạng 

thái chênh lệch điện ngược lại so với sự phân cực của điện thế nghỉ. Đó 

là lúc này bên trong tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm. 

c. Giai đoạn tái phân cực 

Sau khi bị kích thích một thời gian ngắn, trạng thái hóa lí của màng 

tế bào trở lại bình thường; màng tế bào giảm tính thấm đối với Na+ và 

tăng trở lại tính thấm đối với K+. Ion K+ khuếch tán từ trong ra ngoài 

màng, làm cho bên ngoài màng trở nên tích điện dương so với bên 

trong tích điện âm và tái lập lại trạng thái phân cực; trong điện âm 

còn ngoài diện dương. Trị số chênh lệch diện lúc này bằng -70mV. 

Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để đưa ion Na+ 

trỏ ra bên ngoài màng sau khi nó đã di vào ồ ạt trước đó, trong khi 

màng tế bào lúc này lại hạn chế cho Na+ đi qua. Giải thích hiện tượng 

này, người ta cho rằng bơm Na-K đã sử dụng năng lượng của tế bào 

để hoạt tải và chuyển Na+ từ bên trong màng di chuyển ra bên ngoài. 
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Si sánh cách lan truyền xung thầm kinh trên sợi thần kinh 

khôrg có bao miêlin và trên sợi thẩn hình có bao miêlin. 
V------- 

1. Gicng nhau 

Troig hai loại dây thần kinh có và khiông có bao miêlin, xung thần 

kinh (ều được lan truyền theo cơ chế mất phân cực, đảo cực và tái 

phân lực liên tiếp hết vùng này sang vừ.ng khác. 

2. KhiC nhau 

- Tong sợi thần kinh không có miêlim, xung thần kinh lan truyền 

lỄn tiếp từ vùng này sang vùng khác kề bên. 

- Tong sợi thần kinh có bao miêlin., xung thần kinh lan truyền 

tieo kiểu “nhảy cóc” từ eo Ranviê này sang eo Ranviê kế tiếp. 

'CâTs N 
Ciất trung gian hóa học có vai trò nhừ thế nào trong việc truyền 

^ tin qia xináp?___ 

Chít trung gian hóa học khi được giải phóng khỏi bọc, di chuyển 

qua mtng sau xináp và tác dụng lên các thụ thể tiếp nhận ở màng sau 

gây thay đổi tính thấm của màng sau làm xuất hiện xung thần kinh 

truyềr đi tiếp. 

^Câi9 ' 

Tã sao xung thần kinh được dẫn truyền trong cung phản xạ chỉ 

theo một chiều? 

Troig cung phản xạ, các nơron liên hệ với nhau qua xináp. Tại 

xináp,xung thần kinh chỉ được lan truyền theo một chiều nhất đình; 

từ màig trước xináp, qua khe xináp rỗi đến màng sau xináp, mà 

khôngcó chiều ngược lại vì các lí do saư đây: 

- Ciất trung gian hóa học là tác nhân gây thay đổi tính thấm của 

nàng tế bào tại vùng xináp chỉ có trong các bọc ở màng trước 

xnáp mà không có ở màng sau. 

- Ctc thụ thể tiếp nhận kích thích của chất trung gian hóa học chỉ 

C( ở màng sau mà không có ở màng trước xináp. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Nêu điểm giống và khác nhau giữa, cảm ứng ở thực vật với cảm ứng ở 

động vật. Nêu vai trò của các bộ phận tham gia vào cảm ứng ở động vật. 

Câu 2 

Giải thích và chứng minh rằng khả năng cảm ứng ở động vật do 

mức độ tiến hóa của hệ thần kinh quyết định. 

Câu 3 

So sánh điện thế nghỉ và điện thế động. 

Câu 4 

Giải thích quá trình lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh. 

Câu 5 

Xináp là gì? Vẽ sơ đồ và trình bày cấu tạo của xinầp 

Câu 6 

Giải thích cơ chế truyền tin qua xináp. 

Câu 7 

Điền bổ sung vào bảng sau để giải thích khái quát các khái niệm 

dược nêu: 

Khái niệm Giải thích khái quát 

Tính cảm ứng 

Xung thần kinh 

Cường dô ngưỡng kích thích 

Phản xạ 

Phản xạ không điều kiện 

Phản xạ có diều kiện 

Tin điện 

Tin hóa 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Nêu điểm giống và khác nhau giữa cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ò 

động vật. Nèu vai trò của các bộ phận tham gia vào cảm ứng ở động vật. 
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1. Giống và khác nhau giữa cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở 
động vật 

tt. Giống nhau giữa cảm ứng ở thực vật và ở động vật 

Đều là khả năng của cơ thế tiếp nhận và phản ứng lại kích thích 

của môi trường, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bình thường 

của cơ thể. 

ò. Khác nhau giữa căm ứng ở động vật và ở thực vật 

- Ớ thực vật, cảm ứng thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng 

những cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng. 

- Ớ động vật cảm ứng được biểu hiện bằng những phản ứng nhanh 

hơn trưđc những tác động của môi trường. Các biểu hiện của cảm 

ứng ỏ dộng vật cũng đa dạng hơn: dinh dưỡng, sinh trưởng, vận 

động, sinh sản, bài tiết... 

2. Vai trò của các bộ phận tham gia vào cảm ứng động vật 

Trên cơ thể động vật đa bào, để có cảm ứng, phải có các bộ phận 

sau đây có khả năng hoạt động bình thường: 

- Các thụ quan: thực hiện chức năng tiếp nhận các kích thích. Các thụ 

quan bao gồm các cơ quan thụ cảm bên ngoài và bên trong cơ thể. 

- Hệ thần kinh: bao gồm trung ương thần kinh và bộ phận dẫn truyền. 

• Trung ựơng thần kinh làm nhiệm vụ phân tích, tổng hợp và 

quy định hình thức, mức độ của phản ứng. 

• Bộ phận dẫn truyền: dẫn truyền các xung thần kinh từ thụ 

quan về trung ương và từ trung ương đến bộ phận phản ứng. 

- Bộ phận phản ứng: là các cơ hoặc các tuyến bài tiết. 

“ — - - V 

Câu 2 

Giải thích và chứng minh rằng khả năng cảm ứng ở động vật do 

mức độ tiến hóa của hệ thần kinh quyết định. 

Mức độ hoàn thiện về khả năng cảm ứng ở dộng vật phụ thuộc vào 

mức độ tiến hóa của hệ thần kinh. Điểm qua sự tiến hóa ở hệ thần 

kinh của giới động vật ta thấy: 

1. Ở động vật nguyên sinh 

Amip, trùng cỏ, trùng đế giày..., cơ thể chỉ có một tế bào, chưa có 

yếu tố thần kinh riêng biệt. Toàn bộ tế bào đều phản ứng khi có tác 

động của kích thích. 
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2. Động vật có hệ thần kinlh m&ạrng' lưới 

Hệ thần kinh mạng lưới pỉhê) bbiếến ở động vật có cơ thể đối xứng 

tỏa tròn thuộc ngành Ruột khioangg. TThí dụ ở thủy tức, các tế bào thần 

kinh phân bố rải rác khắp ctơ thậể và liên hệ với nhau qus các dây 

thần kinh nối thành mạng lưới. 

Phản ứng của động vật có hệ thhầin kinh mạng lưới thiếu tình chính 

xác cao, vì một kích thích có thể' tạạo ra hưng phấn lan khắp cơ thể. 

Phản ứng của cơ thể phụ thiuộc ivàìo cường dộ kích thích. Một kích 

thích nhẹ làm co rút một phần c® íthể, khi có một kích thích mạnh 

hơn, có thể gây ra phản ứng của ttoần bộ cơ thể. 

3. Động vật có hệ thần kinĩh clÍỊUtỗi hạch 

Hệ thần kinh chuỗi hạch tìm thiấy chủ yếu ở động vật có cơ thể đối 

xứng hai bên như Giun dẹp, Gũun tiròm, Chân khớp. So với Ruột khoang, 

hệ thần kinh chuỗi hạch ở các ngàànlh động vật này tiến hóa hơn là có 

thân của các nơron dã tập trung tlhàinh các hạch và được nối với nhau 

bởi các dây thần kinh và tạơ thềànlh chuỗi hạch thần kinh nằm dọc 

theo chiều dài cơ thể. 

Mỗi hạch thần kinh nhận đưcỢc tin tức nhiều nơi trên cơ thể ao 

sánh và chọ* kích thích để trả lờii t(ối ưu và trở thành trung tâm điều 

khiển hoạt động của một vùmg C(ơ Ithể xác định. Bên cạnh đó, hạch 

thần kinh ở đầu tập trung rahiềiii tthân nơron và lớn hơn các hạch 

khác, nên các cơ quan cảm giiác tlhuíờng tập trung ở phần đều giúp cơ 

thể dễ tiếp nhận thông tin trong quá trình di chuyển và hcạt động. 

4. Động vật có hệ thần kinih cúng 

Hệ thần kinh ống gặp ở đậĩlg fặt GÓ xương sống như cá, lưỡng cư, 

bò sát, chim và thú. 

Phần đầu của ống thần kỉnh Ịphiát triển mạnh tạo thành não bộ 

chia thành 5 phần là: bán cầiu đạẵ não, não trung gian, não giữa, tiểu 

não và hành não. Phần sau của ôĩng thần kinh có hình trụ tạo thành 

tủy sống. 

Hoạt động của thẳn kinh ốihg imang tính chuyên hóa hơn. Mọi hình 

thức cảm ứng đều là phản xạ VỚI 3 bộ phận tham gia là: bộ phận tiếp 

nhận kích thích; bộ phận phân tísch, tổng hợp, diều khiển và bộ phận 

trả lời. Các hoạt động của thần kinh ống đã giúp cơ thể động vật 

phản ứng chính xác trước những tác động của môi trường. 
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Câu 3 N 

So sánh diện thế nghi và điện thể động. 

1. Giống nhau 

- Đều là điện sinh học phát sinh từ tổ chức sống của cơ thể. 

- Sự phát sinh điện thế nghỉ và điện thế động đều dựa vào các 
yếu tô': 

+ Tính thấm hút của màng đối với các ion. 

+ Sự phén bố không đồng đều của mỗi loại ion ở hai bên màng 

tế bào và mỗi loại ion có xu hướng khuếch tán từ nơi có nồng 
độ cao sang nơi có nồng độ thấp. 

+ Bơm Ka-K là một loại prôtêin hoạt tải. 

2. Khác nhan 

Điện thế nghỉ Diện thế đông 

Xuất hiện khi tế bào ở trạng 

thái nghỉ ngci, không bị kích 

thích 

Xuất hiện khi tế bào bị kích thích 

Tạo ra trạng thái phân cực 

của tế bào, ngoài màng tích 
điện dương và trong màng 

tích điện âm 

Tạo ra trạng thái đảo cực của tế 
bào, ngoài màng tích điện âm và 
trong màng tích điện dương 

Phát sinh chù yếu do màng 
tế bào hạn chế tính thâm 

dối với ion Na+ và ion K+ di 

chuyển từ bên trong ra bên 

ngoài màng tạo nên 

Phát sinh chủ yếu do màng tế bào 
thay đổi trạng thái hóa lí làm tăng 

thêm tính thấm đối với ion Na+ và 

Na+ di chuyển từ bên ngoài màng vào 

bên trong tạo nên 

Trị số chênh lệch điện ở hai 

bên màng tế bào thâp hơn. 
Trên tế bào thần kinh mực 

ống, trị số đó là -70mV 

Trị số chênh lệch điện ở hai bên 
màng tế bào cao hơn. Trên tế bào 

thần kinh mực ống, trị số đó dược 

xác định bằng: -(-70) + 40 = llOmV 

—— - V 

Câu 4 

^ Giải thích quá trình lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh. 

Trong cơ thể động vật có hai loại sợi thần kinh: sợi thần kinh 

không có miềhn được tạo từ sự tập hợp của một số sợi trục không có 
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bao miêlin và sợi thần kinh có miêlin được tạo từ sự tập hợp củi nnột 

SÔ sợi trục có bao miêlin. Bao miêlin cỗ bản chất cấu tạo là phôploliipit 

có khả năng cách điện, tức không cho xung điện đi qua. 

1. Sự lan truyền xung thần kinh trong sỢi thần kỉnh kìcrng 

có miêlin 

Xung thần kinh được truyền trong sợi thần kinh không có niẽlìn 

giống như hiện tượng “cháy chậm”: đóm lửa lan dần trên que củi lkhô 

hết điểm này sang điểm khác. Điện thế động lan truyền là df imất 

phân cực, đảo .cực và tái phân cực xảy ra liên tiếp hết vùng này Síang 

vùng khác kế cập của sợi thần kinh. 

2. Sự lan truyền xung thần kinh trong sựi thần kinh có miêUin 

Bao miêlin có khả năng cách điện, do vậy hưng phấn không Xíuết 

hiện ở những vị trí có bao miêlin. 

Tuy nhiên do sợi trục, lớp bao miêlin không bọc liên tục nải có 

những chỗ co thắt ngắt quãng tạo thành các eo Ranviê và điện đtộng 

có thể phát sinh ở các eo Ranviê. 

Do vậy xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có nicềlin 

được giải thích theo cơ chế “nhảy cóc”. Điện thế động xuất hặm và 

lan truyền do hiện tượng mất phân cực, đảo cực và tái phân CỊfc lliên 

tiếp từ eo Ranviê này sang eo Ranviê kế tiếp. 

Do lan truyền theo cơ chế “nhảy cóc” nên xung thần kinh di chuyểi ttrên 

sợi thần kinh có miêlin nhanh hơn so với ở sợi thần kinh không mỉỉliin. 

/_— * — “ * ”'"N\ 
Câu 5 

Xináp là gì? Vệ sơ đồ và trình bày cấu tạo của xináp. 

1. Khái niệm xináp 

Xináp là bề mặt tiếp xúc của đầu cuối sợi trục nơron với raộtt bộ 

phận mà sợi trục đó diều khiển. Bộ phận được điều khiển đó eó thể 

là: sợi nhánh của một nơron khác, cơ hoặc tuyến bài tiết; và tùy ttheo 

cấu trúc của bộ phận được điều khiển mà người ta chia làm CSC loại 

xináp khác nhau là: 

• Xináp thần kinh - thần kinh (hay xináp nơron - nơron) 

• Xináp thần kinh - cơ (hay xináp nơron - cơ) 

• Xináp thần kinh - tuyến (hay xináp nơron - tuyến) 
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2. Cấu tạo của xináp 

Chùy xináp 

Màng trước xináp- 

Khe xináp 

Màng sau xináp 

Thụ quan tiếp cận chất' 

trung gian hóa học 

— Ti thể 

Túi chứa chất trung gian 

hóa học, (ví dụ: axètincôlin) 

Mỗi xináp có cấu tạo gồm 3 bộ phận là: 

- Cúc xináp 

- Khe xináp 

- Màng sau xináp 

a. Cúc xináp (còn được gọi là chùy xináp) 

Cúc xináp là đầu tận cùng của sợi trục thần kinh. Đầu này hơi 

phồng ra có dạng giống như cúc áo, có màng bao bọc gọi là màng 

trước xináp. Trong cúc xináp có chứa các thành phần: 

- Ti thể: có chức năng ôxi hóa chất dể tạo ra năng lượng cung cấp 

cho hoạt động của xináp. 

- Các bọc chất hóa học: có rất nhiều, chứa bên trong chúng là 

nhừng chất trung gian hóa học. Những chất này, khi tác dụng lên 

vùng nhận cảm ở màng sau xináp sẽ làm xuất hiện điện thế 

động trên màng sau xináp. 

b. Khe xináp 

Là một khe nhỏ nằm giữa màng trước và màng sau xináp. Kích 

thước của khe thay đổi tùy theo loại xináp; đối với xináp nơron - 

nơron thì khe có kích thước hẹp hơn so với xináp nơron - cơ. 

c. Màng sau xináp 

Đây là màng của bộ phận được điều khiển bởi cúc xináp của sợi 

trục thần kinh. Trên màng có một số vùng có khả năng nhận cảm với 
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chất trung gian hóa học tương ứng chứa trong các bọc chất của cúc 

xináp vì tại các vùng này có chứa các thụ thể nhận cảm đặc hiệu vrói 

chất trung gian hóa học ở màng trước xináp. 

---s 

Câu 6 

Giải thích ca chế truyền xung thẩn kinh qua xináp. _ 

Khi xung thần kinh dưới dạng điện lan truyền theo sợi thần kitnh 

đến cúc xináp sẽ tậc dụng lên các bọc chất trung gian hóa học và lâm 

chúng vỡ ra. Lúc này, các chất trung gian hóa học sẽ lan ra và thíấm 

qua khe hở của màng trước xináp, lan nhanh qua khe xináp va Itác 

dụng lên các thụ thể nhận cảm hóa học của màng sau. 

Chất trung gian hóa học trở thành kích thích gây xuất hiện điiện 

thế động hình thành xung thần kinh điện và tiếp tục lan truyền. 

Như vậy, do khe xináp là một khoảng hở nên xung điện không ithể 

lan truyền liên tục. Ở đây quá trình chuyển giao xung thần kinhỉ từ 

màng trước qua màng sau xináp theo cơ chế hóa học thông qua <các 

chất trung gian hóa học. 

-- s 

Câu 7 

Điền bổ sung vào bảng sau để giải thích khái quát các khái niệim 

được nêu: 

Khái niệm Giải thích khải niệm 

Tính cảm ứng Khả năng tiếp nhận kích thích để phản ứnfg 

lại kích thích đó 

Xung thần kinh Là điện thế động, điện thế xuất hiện khi têế 

bào bị kích thích 

Cường độ ngưỡng 

kích thích 

Là cường độ kích thích tối thiểu có thể gầy/ 

phản ứng ở một tổ chức sống nào đó 

Phản xạ Là hoạt động của cơ thể thông qua hệ thầm 

kinh để trả lời lại kích thích của môi truờmg 

bèn ngoài hay bên trong cơ thể 

Phản xạ không điều 

kiện 

Loại phản xạ mà phản ứng xảy ra ngay saiu 

khi có kích thích tác động mà không cần 

phải có một điểu kiện hay yếu tô' nào khác3 
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phản xạ có điều 

kiện 

Là phản xạ muốn hình thành thì ngay sau 

khi kích thích tác động phải kèm theo một 

kích thích không điều kiện khác 

Tin điện Là xung thần kinh lan truyền trong dây 

thần kinh dưới dạng xuất hiện mất phân 

cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp 

Tin hóa Là quá trình chuyển giao hưng phấn từ 

màng trước đến màng sau xináp thông qua 

tác dụng của chất trung gian hóa học để làm 

xuất hiện điện thế động ở vùng nhận cảm 

của màng sau xináp 

III. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

nu. CẢU HỎI 

Sử dụng hình vẽ sau đăy để trả lời câu hỏi số 1, 2 và 3: 

1. Hình vẽ trên mô tả sơ đồ của: 

a. Hệ thần kinh dạng ống ở côn trùng 

b. Hệ thần kinh dạng lưới của ngành Chân khớp 

c. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của côn trùng 

d. Quá trình lan truyền xung thần kinh của côn trùng 

2. A, B, c trong hình vẽ là: 

a. Các tế bào thần kinh 
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b. Trung khu của các phản xạ có điều kiện 

c. Lớp chất xám của não và tủy sống 

d. Các hạch thần kinh 

3. D là: 

a. Dây thần kinh 

b. Nơron 

c. Lưới thần kinh 

d. Mạng thần kinh 

4. Ngành động vật nào sau dây có dạng hệ thần kinh khác với (Cắc 

ngành còn lại? 

a. Giun dẹp 

b. Ruột khoang 

c. Giun tròn 

d. Chân khớp 

5. Điều sau đây đúng khi nói về hệ thần kinh của thủy tức là: 

a. Chưa có hệ thần kinh 

b. Có hệ thần kinh chuỗi hạch 

c. Có hệ thần kinh lưới 

d. Có hệ thần kinh ống 

6. Động vật nào sau đây có cấu tạo thần kinh chuỗi hạch? 

a. Sâu bọ 

b. Cá xương 

c. Ếch, nhái 

d. Bồ câu 

7. Câu có nội dung đúng sau đây là: 

a. Ở hệ thần kinh ống, phần đầu phát triển thành tủy sống. 

b. Ở hệ thần kinh chuỗi hạch, các hạch thần kinh vùng ngực plhít 

triển mạnh hơn ở các vùng còn lại. 

c. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch hoạt động chuyên hóa hơn ÍO víi 

hệ thần kinh ống. 

d. Cảm ứng của các cơ thể có hệ thần kinh ống được biểu hiệnbỉằrg 

phản xạ. 

8. Ngành động vật nào sau đây có hạch thần kinh đầu phát tiriến 

nhất so với các ngành còn lại? 

a. Giun đốt 
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b. Giun tròn 

c. Giun dẹp 

d. Chân khớp 

Sử dụng hình vẽ sau đây để trá lời các câu hỏi từ số 9 đến 

sô 12. 

9. Hình vẽ trên mô tả: 

a. Sự lan truyền xung thần kinh trong dây thần kinh không có 

bao miêlin 

b. Sự lan truyền xung thần kinh trong dây thần kinh có bao miêlin 

c. Sự lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ 

d. Cơ chế phát sinh điện thế động 

10. (A) là: 

a. Bộ phận trả lời 

b. Cơ quan thụ cảm 

c. Nơi tiếp nhận xung cảm giác 

d. Nơi phát sinh xung vận động 

11. (B) có chức năng là: 

a. Phân tích và xử lí thông tin 

b. Làm phát sinh xung cảm giác 

c. Trả lời lại kích thích 

d. Nơi phát sinh điện động ngay sau khi được kích thích 

12. (C) là: 

a. Bộ phận trả lời 

b. Tuyến bài tiết 

c. Cơ trơn 

d. Cơ quan sinh dưỡng 
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13. Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào sau đây? 

ạ. Phải thông qua quá trình tập luyện 

b. Không bền vững 

c. Có trung ương thần kinh nằm ở vỏ não 

d. Mang tính loài 

14. Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là: 

a. Xuất hiện do di truyền từ bô' mẹ 

b. Xảy ra luôn tương ứng với kích thích 

c. Mang tính tạm thời 

d. Có trung ương thần kinh nằm ở tủy sống 

15. Bản chất của luồng xung thần kinh là: 

a. Điện thế nghỉ lan truyền 

b. Trạng thái phân cực của điện màng tạo ra 

c. Điện thế động xuất hiện và lan truyền 

d. Sự di chuyển của các ion tạo ra sự mất phân cực ở 2 bên mừug 

tế bào 

16. Xét các bộ phận sau: 

I: Cơ quan trả lời 

II: Trung ương thần kinh 

III: Cơ quan thụ cảm 

Đường lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ theoo íhiứ tự 

nào sau đây? 

a. I, II, III 

b. III, II, I 

c. II, I, III 

d. I, III, II 

17. Cũng theo dữ kiện của câu 16, xung thần kinh li tâm di ỉhiujểm lừ: 

a. I đến II 

b. II đến III 

c. III đến I 

d. II đến I 

18. Vì sao trên sợi thần kinh có miêlin, diện thế động chỉ xuiẩt Ihiịỉn 

tại các eo Ranviê? 

a. Vì các ion chỉ phần bố ở 2 bên màng tại các eo Eanrviê nà 

không có ở các vị trí khác 

b. Chỉ có eo Ranviê mới tiếp nhận dược kích thích 

c. Do bao miêlin là chất cách điện 
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d. Chỉ có ỏ eo Ranviê, màng tố bào mới có khe hở cho các ion di 

chuyến qua lại 

19. Trong sợi thần kinh, hưng phân lan truyền dưới dạng: 

a. Xung điện 

b. Dòng các ion Na+ di chuyển vào trong bào chất 

c. Dòng chất trung gian hóa học 

• d. Dòng các ion K+ di chuyển ra ngoài dịch tế bào 

20. Trị số điện thế nghỉ bằng -70mV đã được xác định trên: 

a. Tế bào tiểu não của chuột 

b. Tế bào thần kinh mực ống 

c. Tế bào thị giác hình que của ếch 

d. Tế bào cảm giác của bồ câu 

21.. Sự chuyển giao hưng phấn qua xináp có đặc điểm nào sau đây? 

a. Theo nhiều hướng khác nhau 

b. Theo 1 chiều nhất định từ màng trước đến màng sau xináp 

c. Theo 1 chiều từ màng sau đến màng trước xináp 

d. Cả 3 đặc điểm trên đều có thể xảy ra 

22., Nguyên nhân dẫn đến xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều 

nhất định từ màng trước sang màng sau xináp là: 

a. Do ở cúc xináp mới có các bọc chất trung gian hóa học, sẽ được 

giải phóng qua màng trước xináp khi có xung truyền tới 

b. Vì chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất 

trung gian hóa học tương ứng 

c. Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hóa 

học và màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng 

d. Cả 3 nguyên nhân trên 

ISử dụng hình vẽ sau đây để trả lời các càu hỏi từ số 23 đến số 27. 
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23. Hình vẽ trên mô tả: 

a. Cấu trúc của một cung phản xạ 

b. Nơron thần kinh 

c. Cấu tạo của một xináp 

d. Đầu cuối cùng của sợi trục thần kinh 

24. (A) là: 

a. Màng trước xináp 

b. Khe xináp 

c. Màng của thân nơron 

d. Bao miêlin của sợi trục thần kinh 

25. (B) là: 

a. Màng sau xináp 

b. Bọc chất trung gian hóa học 

c. Ti thể 

d. Thụ thể ở màng sau xináp 

26. Chức năng của (C) là: 

a. Chứa chất dinh dưỡng cho nơron 

b. Cung cấp năng lượng cho hoạt động của xináp 

c. Làm phát sinh điện thế động 

d. Làm thay đổi tính chất hóa lí của màng sau xináp 

27. Vai trò của (D) là: 

a. Chứa chất trung gian hóa học 

b. Làm lan truyền hưng phấn dưới dạng điện trong sợi tiầm kiinh 

c. Làm thay dổi tính chất hóa lí của màng trước xináp 

d. Cung cấp năng lượng cho cúc xinẩp hoạt động 

28. Sau khi di chuyển qua khe xináp, chất trung gian hóahíỌC ttác 

dộng lên bộ phận nào sau đây để làm thay đổi tính tiấím Cỉủa 

màng sau xináp? 

a. Các vị trí khác nhau trên màng sau xináp 

b. Lớp trong của màng sau xináp 

c. Lớp ngoài của màng sau xináp 

d. Các thụ thể trên màng sau xináp 

29. Câu có nội dung đúng sau đây về điện thế động là: 

a. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từtrcong ra 

ngoài tế bào. 
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b. Trong giai đoạn mất phản cực, K+ không khuếch tán qua lại 

màng tế bào. 

c. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong tế bào 

ra ngoài. 

d. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong 

tế bào. 

30. (Cêu có nội dung đúng về xináp là: 

a. Tốc độ truyền tin qua xináp chậm hơn so với tốc độ lan truyền 

xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin. 

b. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin. 

<c. Truyền tin qua xináp có thể không cần chất trung gian hóa học. 

'd. Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau. 

II1.2Ỉ. ĐÁP ÁN 

1.. c 2. d 3. a 4. b 5. c 6. a 7. d 8. d 

9.. c 10. b 11. a 12. a 13. d 14. c 15. c 16. b 

177. d 18. c 19. a 20. b 21. b 22. d 23. c 24. a 

25. d 26. b 27. a 28. d 29. c 30. a 

6.2. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀ! TẬP cơ BẢN 

1.1. CẦU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Cầm t 

Tiệp tính là gì? 

CẢm 2 

Clhc một vài thí dụ (khác với thí dụ trong bài học) về tập tính bẩm 

siith và tập tính học được. 

Cầm ỉ 

Niêu sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học dược. 

Cầm 4 

Tíặp tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì với đời sống 

củì ichíng? 

Càm 5 

Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào? 
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1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 
__ - - N 

Câu 1 

Tập tính là gì? 

Tập tính là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời lại kích thích 

từ môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể, nhờ đó mà động vật 

thích nghi và tồn tại trước môi trường sống? 

/■ — N 
Câu 2 

Cho một vài thí dụ (khác với thí dụ trong bài học) về tập tính 

bẩm sinh và tập tính học được. 
\_____ 
1. Một vài thí dụ về tập tính hẩm sinh 

а. Tập tính ngủ đông của gấu Bắc cực 

Vào mùa đông tuyết rơi dày, nhiệt độ môi trường hạ thấp., nguồn 

thức ăn trở nên rất khan hiếm. Lúc này, gấu trắng Bắc cực chui vào 

hang và thực hiện quá trình ngủ đông. 

б. Tập tính sinh sản của cá Leuresthes tenuis 

Đây là một loài cá nhỏ sống ở bờ biển nước Mỹ, phía Thái Bình 

Dương, thường đẻ trứng vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 hàrag năm. 

Khi đẻ trứng, cá cái vùi mình xuống cát đẻ trứng, cá đực tưới tinh 

dịch lên trứng. Sau khoảng nửa tháng, cá bột nở ra vào lúc thiủy triều 

lên và bơi ra biển. 

2. Một vài thí dụ về tập tính học được 

a. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của khỉ Revun 

Chúng sống thành đàn. Buổi sáng, cứ khoảng mỗi nửa giờ, chúng cất 

lên những tiếng hú dài để báo cho các đàn khác biết lãnh thổ của chúng. 

b. Tập tính bảo vệ con của gà mẹ 

Khi gặp nguy hiểm (các tác nhân khác nhau của môi trườing sống 

mà cơ thể đã trải qua), gà mẹ phát ra những âm thanh dể gọi gà con, 

đồng thời dang đôi cánh dể che chở và bảo vệ eno gà con. 

( Câu 3 ì 

Nêu sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học: được. J 
Tâp tính bẩm sinh Tập tính học được 

Có được do sự di truyền từ bố 

me 

Có được trong quá trình sống từ sự 

tập luyện 
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Mung tính bản năng, dặc 

trưng cho loài 

Có sự rút kinh nghiệm qua hoạt 

động thực tế và có thể do sự bàn 

giao giữa các cá thể trong loài 

Không thay đổi và không chịu 

ânh hưởng của điều kiên sống 

Thường thay đổi theo môi trường 

và hoàn cảnh sống khác nhau 

Là tập hợp của nhiều phản xạ 

không điều kiện 

Là các phản xạ có điều kiện 

Các động tác và hoạt động cơ 

thể xảy ra liên tục theo một 

trình tự nhất định tương ứng 

với kích thích 

Các hoạt dộng xảy ra có thể khác 

nhau tùy theo điều kiện tập luyện 

và biểu hiện thay đổi trước cùng 

một kích thích 

- \ 
Câu 4 

Tập tính bảo vệ lãnh thổ có ý nghĩa gì đối với đời sống của động vật? 

■ Tập tính bảo vệ lãnh thổ giúp động vật bảo vệ nguồn thức ăn, nơi 

ở, nơi sinh sản của chúng, đảm bảo sự phân bô' hợp lí về mật độ cá 

thể trong tự nhiên, giúp động vật tìm được bạn tình vào mùa sinh 

sổn; cọn cái thường chọn con đực có vùng lãnh thổ tốt. 

s~~———■ - N 
Câu 5 

Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư chúng định hướng bằng 

cách nào? 

1. Nguyên nhân của sự di CƯ ở chim và cá 

- Đôi với một số loài chim, nguyên nhân dẫn đến sự di cư theo 

mùa của chúng là do thời tiết lạnh, kèm theo sự khan hiếm thức ăn. 

Vào mùa đông lạnh giá thựe vật tụng lá và chuyển sang trạng thái 

tiềm sinh, côn trùng cũng chuyển sang hóa nhộng, các động vật nhỏ 

làm mồi cho chim ăn thịt cũng đi ngủ đông... Điều kiện lạnh và thiếu 

thức ăn đã làm cho nhiều loài chim di cư. 

- Nguyên nhân của hiện tượng di cư của cá liên quan đến hoạt 

động sinh sản của chúng. Cá hồi được sinh ra từ đầu nguồn sông sau 

đó bơi ra đại dương đê sống. Đến thời kì sinh sản, chúng lại di cư về 

đầu nguồn sông để đẻ. 

2. Cách dịnh hướng của chim, cá khi di cư 

- Chim di cư dựa vào các yếu tố dịa hình (sông ngòi, bờ biển, dãy 

núi..) hoặc vị trí của mặt trời, trăng, sao để định hướng. 
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- Cá định hướng lúc di cư dựa vào thành phần hóa học, nhiệt độ 

của nước hoặc hướng dòng nước chảy. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.l. CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 

Câu 1 

Nêu và giải thích hai thí dụ về tập tính bắt mồi ở dộng vật. 

Câu 2 

Nêu và giải thích ba thí dụ về tập tính sinh sản khác nhau ở độrg vật. 

Câu 3 

Trình bày những điểm giống và khác nhau trong tập tính của ngưèi 

và tập tính của động vật. 

Câu 4 

Nêu cơ sở của tập tính động vật. Giải thích vì sao hầu hết tập tính 

của dộng vật bậc thấp là tập tính bẩm sinh? 

Câu 5 

Giải thích vì sao ở động vật, số lượng tập tính học được cò liên 

quan đến mức độ phát triển của hệ thần kinh và tuổi thọ của chúng? 

Bải tập bổ sung: điền ô chữ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Gợi ý: 

1. Có 8 chữ: nhờ hiện tượng này mà những tập tính bẩm sinh xuất 

hiện ở cơ thể động vật và không phải qua tập luyện. 

2. Có 6 chữ: tên gọi của một loại tập tính xã hội, qua đó động vật 

trong đàn có sự phân chia vị trí trong quan hệ lẫn nhau. 

3. Có 6 chữ: những tập tính hình thành trong đời sống cơ thể đều 

phải thông qua quá trình này. 

4. Có 7 chữ: tên của một hệ cơ quan. Hệ cơ quan này cùng với hệ 

thần kinh có vai trò trong việc tạo ra tập tính ở động vật. 

5. Có 9 chữ: từ để chỉ tác động của yếu tố môi trường vào cơ quan 

thụ cảm của cơ thể sinh vật. 

6. Có 7 chữ: một loài bò sát có tập tính đào hô' trên bãi biển dể đẻ 

trứng vào ban đêm, sau đó lấp cát lại rồi bỏ đi, không ấp trứng. 

7. Có 6 chữ: đây là cơ sở thần kinh của các tập tính ở động vật. 

8. Có 10 chữ: đây là hoạt động có ở thú và nhiều loài chim; cũng là 

một tập tính mà nhờ đó con non được bảo vệ và phát triển tốt. 

9. Có 4 chữ: một sô' loài chim, cá phải di chuyển thật xa để thực 

hiện loại tập tính này. 

10. Có 9 chữ: khả năng dựa vào các yếu tố môi trường để tìm về tổ 

ở một số loài chim và côn trùng. 

11. Có 4 chữ: tên của một lớp động vật có hệ thần kinh ống khá 

phát triển. 

12. Có 7 chữ: tên của loại tập tính có được ở động vật nhờ vào yếu 

tố di truyền và không phải trải qua tập luyện. 

13. Có 7 chữ: đây là một đặc điểm biểu hiện của tập tính bẩm sinh. 

14. Có 3 chữ: tên chỉ một dạng hệ thần kinh ở động vật có xương sống. 

11,2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Nêu và giải thích hai thí dụ về tập tính bắt mỗi của dộng vật. 

1. Thí dụ 1. Tập tính bắt mồi của bọ ngựa: 

Khi phát hiện con mồi, trước tiên bọ ngựa quay đầu về phía con 

mểi do mắt của bọ ngựa không chuyển động dược. Sau đó bọ ngựa 

tiêp tục quay cả thân mình theo hướng của dầu. Đến một khoảng cách 

nhất định giữa nó và con mồi, động tác vồ mồi được bọ ngựa thực 

hiện rất nhanh bàng hai chân trước. 
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2. Thí dụ 2. Tập tính bắt mồi của nhện: 

Nhện giăng lưới bằng tơ do tuyến tơ tằm ở phần bụng tạo ra. Khi 

con mồi bị vướng vào lưới, nhện lao nhanh đến và dùng đôi kìm giữ 

chặt đồng thời tiêm chất nọc độc vào con mồi. Con mồi hoạt động 

yếu dần rồi bị tê liệt di. Sau đó nhện tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con 

mồi và dùng chân sau lấy tơ từ tuyến quấn chặt con mồi rồi treo vào 

lưới để làm thức ăn dự trữ. 

--- - ^ 

Câu 2 

Nêu và giải thích 3 thí dụ về tập tính sinh sản khác nhau ở động vật. 
V.___I___ _ y 

1. Thí dụ 1 

Muỗi, chuồn chuồn lúc sinh sản thường đẻ trứng ở bất kì chỗ nào 

rồi bỏ đi. Trứng nở và ấu trùng phát triển dưới tác dụng của các diều 

kiện tự nhiên của môi trường. 

2. Thí dụ 2 

Một số loài côn trùng khác có sự chuẩn bị thức ăn cho con non. 

- Ruồi đẻ trứng trên các vật phẩm có thể làm thức ăn cho nhũng con dòi. 

- Tò vò vào kì sinh sản, chúng làm tổ rồi bay đi bắt những côn 

trùng nhỏ khác và tiêm chất làm con mồi tê liệt di. Sau đó, 

chúng mang con mồi về tổ, đẻ trứng lên con mồi rồi bịt tổ bay đi. 

Âu trùng nở ra sử dụng thức ăn được dự trữ sẵn đến khi phát 

triển đầy đủ chúng phá tổ và bay ra ngoài. 

3. Thí dụ 3 

Nhiều loài có chăm sóc ấu trùng và con non sau khi đẻ. 

- Gà mẹ ấp trứng và chăm sóc gà con sau khi nở. 

- Bồ câu vào kì sinh sản, cả bồ cẩu bố và mẹ đều thay phiên ấp 

trứng và tìm thức ăn cho nhau. Sau khi trứng nd, bồ câu non được 

bố, mẹ nuôi bằng dịch dinh dưỡng chế tạo từ diều ở thực quản do 

bố mẹ “ợ” ra mớm cho con. 

Câu 3 

Trình bày những điểm giống và khác nhau trong tập tính của 

người và tập tính của động vật. 

1. Giống nhau trong tập tính của người và của động vật 

- Có cơ sở thần kinh là các phản xạ. 

- Đều là những chuỗi phản ứng để giúp cơ thể đáp ứng và thích 

nghi trước những kích thích của môi trường. 

llố 



Đều bao gồm tập tính bẩm sinh mang tính bản năng, do di truyền, 

có cơ sở là các phản xạ không điều kiện và tập tính học đựơc có 

được do tập luyện, hình thành từ cơ sở của các phản xạ có điều kiện. 

2. Khác nhau trong tập tính của ngưòi và động vật 

Táp tính của người Tập tính của động vật 

Tỉ lệ của tập tính học được cao 

hơn 

Tỉ lệ cùa tập tính học được thấp 

hơn 

Môi trường xã hội có vai trò rất 

quan trọng trong hình thành 

tập tính 

Không chịu hoặc rất ít chịu tác 

động của môi trường xã hội 

Tập tính học được chịu ảnh 

hưởng của hệ thống tín hiệu 

thứ 2 (tiếng nói và chữ viết) 

Không có hệ thông tín hiệu thứ 2 

Hệ thần kinh phát triển hoàn 

thiện hơn nên biểu hiện của tập 

tính phong phú và đa dạng hơn 

Hệ thần kinh kém phát triển hơn 

nén biểu hiện của tập tính kém 

phong phú và kém đa dạng hơn 

Câu 4 

Nêu cơ sở của tập tính động vật. Giải thích vì sao hầu hết tập 

tính của động vật bậc thấp là tập tính bẩm sinh ? 

1. Cơ sở của tập tính động vật 

Cơ sở của tập tính là phản xạ, biểu hiện dựa trên hoạt động của hệ 

thần kinh. 

Những kích thích của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể tác 

động lên cơ quan thụ cảm tạo hung phấn truyền về trung ương thần 

kinh. Tại dây sau quá trình phân tích, tổng hợp sẽ có lệnh vận động 

đến cơ quan thực hiện tạo ra các hành động của tập tính. 

2. Hầu hết tập tính của động vật bậc thấp là tập tính bẩm sinh 

Tập tính bẩm sinh là tập hợp của nhiều phản xạ không điều kiện, 

có trung khu là các hạch thần kinh, các bộ phận thần kinh dưới vỏ 

não đối với hệ thần kinh ống và các tổ chức thần kinh đơn giản. 

Trong khi đó tập tính học được hình thành từ các phản xạ có điều 

kiện có trung khu là vỏ não. 

Vì vậy ở những loài động vật bậc thấp, cấu trúc thần kinh dạng lưới 

hoặc dạng chuỗi hạch, phản xạ cơ thể chủ yếu là phản xạ không diều 

kiện nên hầu hết tập tính của cơ thể chúng là tập tính bẩm sinh. 
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Câu 5 

Giải thích vì sao ở động vật, số lượng tập tính thử sinh có liên 

quan đến mức độ phát triển của hệ thần kinh và tuổi thọ của chúng? 

Tập tính học dược biểu hiện nhiều hơn ở những động vật có hệ thần 

kinh ống so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch. 

Từ cá đến lưỡng cư, bò sát, chim rồi sau cùng là đến thú; mức độ phốt 

triển của vỏ bán cầu não tăng dần và ngày càng hoàn thiện hơn, nên khả 

năng hình thành phản xạ có điều kiện ngày càng da dạng và phong phú. 

Trong giới dộng vật thi thú có nhiều tập tính học được nhất do số lượng tế 

bào thần kinh tham gia cấu tạo bán cầu não nhiều và hoạt động linh hoạt. 

Bên cạnh đó, do tập tính học được phải thông qua sự luyện tập và rút 

kinh nghiệm, nên những cơ thể có tuổi thọ càng cao, sự tiếp xúc giữa cơ thể 

với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội càng nhiều thì khả năng hình 

thành và phát triển cầc tập tính học được càng nhiều và đa dạng. 

Giải đáp ô chữ: 

1 D I T R u Y Ề NJ 
2 T H ứ B Ậ c 
3 H Ọ c T Ậ p 
4 N 0 I T T E T 

5 K í c H T H í c H 
6 R ù A B I Ể N 
7 p H Ằ N X A 
8 E h|ă M s_ ó_ c 0 m 0 
9 D I c_ ỵ_ 

10 Đ ỉ_ N H H ư|ớ|n|g 

11 c_ H J_ m 

12 B Ẩ M _s J_ N_ H 

13 B Ẳ N N Ả N 3 

14 0 li G 

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

ĨI.1. CÂU HỎI 

1. Câu có nội dung sai sau đây là: 

a. Tập tính bẩm sinh mang tính loài. 

b. Tập tính học được xuất hiện trong quá trình sống của cơ thể. 
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c. Tập tính bẩm sinh là tập hợp các phản xạ có điều kiện. 

d. Hoạt động giăng tơ bắt mồi của nhện là tập tính bẩm sinh. 

2. Câu có nội dung đúng sau đây là: 

a. Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật vả thực vật trước kích 

thích của môi trường. 

b. Tập tính bắt chuột ở mèo vừa mang tính bẩm sinh vừa mang tính 

tập luyện. 

c. Tập tính luôn có cơ sở là các phản xạ có diều kiện. 

d. 0 động vật, tập tính phát triển không phụ thuộc vào mức độ 

tiến hóa của hệ thần kinh. 

3. Loài động vật nào sau đây có tập tính chuẩn bị thức ăn cho con non 

trong hoạt động sinh sản? 

a. Rùa biển 

b. Thằn lằn 

c. Ếch 

d. Tò vò 

4. Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, 

nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một thí dụ về hình thức 

học tập: 

a. Quen nhờn 

b. Điều kiện hóa đáp ứng 

c. Học khôn 

d. Điều kiện hóa hành động 

5. Hình thức học tập thông qua sự phôi hợp các kinh nghiệm cũ để 

tìm cách giải quyết những tình huống mơi là: 

a. Điều kiện hóa 

b. Học ngầm 

c. In vết 

d. Học khôn 

6. Học ngầm là hình thức học: 

a. Diễn ra một cách không có ý thức 

b. Được tiến hành kèm theo biện pháp thưởng hay phạt 

c. Thông qua việc phối hợp các kinh nghiệm có trước 

d. Kèm theo sự phân tích, tổng hợp vấn đề nêu ra 
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7. Trước khi cho gà ăn, ta tạo tiếng động đặc trưng và lặp di lặp lại 

nhiều lần việc phối hợp ấy. về sau khi nghe tiếng động đặc trưng 

ấy, gà chạy đến. Đây là một thí dụ về hình thức học tập: 

a. Điều kiện hóa đáp ứng 

b. Điều kiện hóa hành động 

c. In vết. 

d. Học khôn 

II.2. ĐÁP ÁN 

1. c 2. b 3. d 4. b 5. d 6. a 7. a 

CHƯƠNG III 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN ở thực vật 

I. HƯỚNG DẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Sinh trưởng ở thực vật là gì? 

Câu 2 

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì? 

Câu 3 

Sinh trưởng thứ cấp là gì? 

Câu 4 

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu? 

Câu 5 

Giải thích hiện tượng mọc vóng của thực vật trong bóng tối’ 

Câu 6 

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng 
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Câu 7 

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật? Nêu tên các hoocmôn của mỗi 

nhóm và thí dụ về tác dụng của chúng. 

Câu 8 

Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn 

thực vật. 

Câu 9 

Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì? 

Vì Sao? 

Câu 10 

Phát triển của thực vật là gì? 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Sinh trưởng ở thực vật là gì? 

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, 

bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào. 

f Câu 2 

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì? 
> 

Sinh trưởng sơ cấp là sự gia tăng chiều dài của 

hoạt dộmg nguyên phân của mô phân sinh đỉnh. 

cây (thân, rễ) do 

Câu 3 
\ 

Sinih trưởng thứ cấp là gi? _J 
Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng đường kính của cây do hoạt 

động nguyên phân của mô phân sinh bên gồm tầng sinh mạch và tầng 

sinh bầm gây nên. 

^Câu4 ^ 

Nhuĩng nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?_ 

Những nét hoa văn trên đồ gỗ do các vòng gỗ hằng năm tạo nên. 

^Câu 5 

Gi&i thích- hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối. 
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Trong các quần thể thực vật cùng loài, những cây trong bóng tối có 

hiện tượng mọc vóng do trong tối lượng auxin được tổng hợp và phân 

bố ở cây nhiều hơn so với axit abxixic (là chất ức chế sinh trưởng), đã 

kích thích cây sinh trưởng mạnh hơn. Ngoài ra cây mọc trong tối cũng 

đỡ mất nước hơn. 

Hoocmôn thực vật (còn được gọi là phitôhoocmôn) là các chất hữư cơ do 

cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều hòa các hoạt động sống của cây. 

Hoocmôn thực vật có những đặc điểm chung sau đây: 

- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. 

- Tác dụng với nồng độ râ't thấp nhưng gây ra những biến đổi 

mạnh trong cơ thể. 

- Có tính chuyên hóa thấp hơn rất nhiều so với hoocmôn của động 

- vật bậc cao. 

Tùy theo mức độ biểu hiện tính kích thích hay tính ức chế sinh 

trưởng, các hoocmôn thực vật dược phân chia thành hai nhóm: nhóm 

kích thích sinh trưởng gồm các hoocmôn: auxin, gibêrelin, xitôkinin 

và nhóm ức chế sinh trưởng gồm các chất êtilen, axit abxixic... 

Thí dụ: 

- Hoocmôn gibêrelin có tác dụng làm tăng quá trình nguyên phân 

và tăng sinh trưởng kéo dài của tế bào; kích thích nảy mầm của 

hạt, chồi củ; kích thích tăng chiều cao cây lấy sợi; tạo quả không 

hạt; tăng tóc độ phân giải tinh bột v.v... 

- Chất ức chế axit abxixic kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; 

gây trạng thái ngủ của chồi, hạt; làm dóng khí khổng. 

' Câu 8 s 

Nếu 2 biện pháp sản xuất nông nglùệp có ứng dụng các hoocmôn 

thực vật.__ 

- Dùng hoocmôn điều chỉnh sự ra hoa của cây: 

Có thể điều chỉnh tỉ lệ hoa đực, hoa cái của cây. Thí dụ xử lí hoocmôn 

gibêrelin có thể tạo cây mang hoa đực, hay dùng xitôkinin có thể tạo 

cây mang hoa cái. 
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- Dùng hoocmôn làm tăng đậu quả 

Xử lí gibêrelin cho cây nho, aưxin cho cà chua, cam, chanh, bầu, bí. 

làm tăng tỉ lệ đậu quả và tăng năng suất quả. 

Tránh sử dụng hoocmôn sinh trưởng nhân tạo và các sản phẩm 

trực tiếp làm thức ăn (rau, quả, củ, hạt...), vì các chất này không có 

enzim phân giải. Khi vào cơ thể người và động vật, hoocmôn nhân tạo 

tích lũy gây độc hại trước mắt hoặc lâu dài cho cơ thể. 

Câu 10 
. .. \ 

Phát triển của thực vật là gì? J 

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến dổi diễn ra theo chu 

trình sống của cơ thể, bao gồm 3 quá trình có liên quan với nhau là: 

sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của 

cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả). 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.l. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Mô phân sinh là gi? Thực vật có những loại mô phân sinh nào? 

Trình bày vị trí và chức năng của chúng. 

Câu 2 

Trình bày cấu tạo của thân cây gỗ. 

Câu 3 

Nêu nguồn gốc và phân bố của các hoocmôn kích thích sinh trưỏng 

ỏ thực vật. 

Câu 4 

Tác dụng sinh lí của auxin, gibêrelin, xitôkin đối với cây. 

Câu 5 

Giải thíclh ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến sự sinh trưởng 

của thực vật. 

Câu 6 £ 

Quang chu kì là gì? Nêu đặc điểm và thí dự của các nhóm thực vật 

được phân chia theo quang chu kì. 
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Câu 7 

Trình bày những ứng dụng của auxin, gibêrelin và xitôkinin trong 

sản xuất nông nghiệp. 

Câu 8 

Điền bổ sung để hoàn chỉnh kiến thức trong bảng sau: 

Chất ức chế 

sinh trưởng 
Nguồn gốc Tác dụng 

Êtilen 

Axit abxixic 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

A_ 7 ■ ■ ' * N 
Câu 1 

Mô phân sinh là gì? Thực vật có những loại mô phân sinh nào? 

Trình bày vị trí và chức năng của chúng. 

Mô phân sinh là nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả 

năng phân bào nguyên nhiễm. 

Ở cây có các loại mô phân sinh khác nhau: mô phân sinh đỉnh, mô 

phân sinh bên và mô phân sinh lóng. 

1. Mô phân sinh đỉnh 

Mô phân sinh đỉnh nằm ở chồi đỉnh và chồi nách của thân cành và 

đỉnh rễ. Mô phân sinh đỉnh làm cho thân dài ra, gọi là sự sinh trưởng 

sơ cấp; xảy ra ở cây một lá mầm và thân non của cây hai lá mầm. 

2. Mô phân sinh bên 

Mô phân sinh bên nằm ở thân vốn được tạo ra từ mô phân sinh đỉnh 

và phân bố theo hình trụ. Mô phân sinh bên còn gọi là phần phát sinh, 

bao gồm phần tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch (hay tầng sinh trụ) 

Mô phân sinh bên phân chia giúp thân cây to và lớn lên về chiều 

ngang, gọi là hiện tượng sinh trưởng thứ cấp xảy ra ở cây hai lá mầm 

(có thời gian sống hai hay lâu năm). 

3. Mô phân sinh lóng 

Mô phân sinh lóng nằm tại các mắt (nơi lá nằm ở chân) của thực 

vật một lá mầm. Mô sinh lóng gia tăng sự sinh trưdng chiều dài của 

lóng; của thân cây cả khi mô phân sinh đỉnh đã bị cắt bỏ. 

Câu 2 Ệ 

— 

■ Trình bày cấu tạo của thân cây gỗ. 
) 
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Tlhẻn cây gỗ từ trong ra ngoài gồm các bộ phận sau: 

- Gỗ lõi (còn gọi là ròng), có màu sẫm nằm ở trung tâm của 

thân. Gỗ lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ câ'p già. Các tế 

bìo này chỉ làm nhiệm vụ vận chuyến nước và ion khoáng 

trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ chủ yếu của gỗ lõi là làm 

g:á đỡ cho cây. 

- Gỗ dác: là lớp nằm kế ti'Ạ> gỗ lõi vằ có màu sáng hơn, gồm các 

ldp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Gổ dác thực sự là mô mạch vận chuyển 

n-tác và ion khoáng cho cây. 

- Tỉng sinh mạch (tầng sinh trụ): nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, 

hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây và phía trong 

ir.ột lớp mạch gỗ. 

- Mạch rây: làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ lá 

đến các bộ phận của cây. 

- Vỏ: gồm hai lớp: tầng sinh bần phía trong và bần nằm phía 

ngoài, làm nhiệm vụ che chở cho thân. 

- Thèn mặt cắt ngang của thân cây gỗ có các vòng đồng tâm vói 

Iĩàu sáng, tối khác nhau, được gọi là các vòng gỗ hằng năm. 

Chúng được sinh ra từ tầng sinh mạch, về mùa mưa, cây hấp thu 

đíỢc nhiều dinh dưỡng, tầng sinh mạch tạo nhiều mạch gỗ to 

xíp thành một vòng dày màu sáng. Mùa khô, ít dinh dưỡng, các 

té bào gỗ sinh ra ít hơn xếp thành một vòng mỏng có màu sẫm. 

3 " N 

JVỉU nguồn gốc và phân bố của các hoocmôn kích thích sinh 

trUiởig ờ thực vật. 
\___:——- 
1. Aìuiin 

Aumn phổ biến trong hầu hết cạc loại cây là axịt-3-ịndol axêtic (AIA). 

Aiuán được sinh ra chủ yếu từ chồi đỉnh củă thân và cành và sau đó 

được; \ận chuyển xuống các bộ phận bên dưới cây. 

Aiuán có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, 

tronịg tầng sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa. 

2. Giitêrelin 

Gíibêrelin được viết tắt là GA. Trong cây, gibêrelin được tổng hợp 

chủ ;yái ở lá non, rễ non sau đó được đưa vào mạch dẫn để chuyển 

đến ctc bộ phận khác. 

Gíibỉrelin có chứa nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong 

hạt tyàquả đang hình thành, trong các lóng, thân cành đang sinh trưởng. 
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3. Xitôkỉnin 

Được tổng hợp chủ yếu từ rễ sau đó vận chuyển dần đến các bộ 
phận nằm phía trên của cây. Ngoài ra một số cơ quan non đang sinh 
trưỏng cũng có khả năng tổrig hợp một lượng nhỏ xitôkinin. 

Câu 3 

Tác dụng sinh lí của auxin, gibểrelin và xitôkinin đối với cây. 

1. Tác dụng sinh lí của auxin 

- Ớ mức tế bào, auxin kích thích quá trình nguyên phân và sinh 
trưởng dãn dài của tế bào, nhờ đó giúp tế bào dài ra và cây cao lên. 

- Ớ mức cơ thể, auxin tham gia nhiều hoạt động sống của cây như 
hướng động, ứng động, kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi, 
kích thích ra rễ phụ, thể hiện ưu thế đỉnh (hiện tượng chồi đỉnh 
còn gọi là chồi ngọn sinh trưdng mạnh ức chế sự sinh trưởng của 
các chồi bên) giúp cây mọc dài và vươn cao. Auxin còn có tác 
dụng kích thích hình thành quả từ bầu nhụy sau khi thụ tinh, 
kích thích quả lớn lên, ngăn ngừa sự rụng của hoa, quả, lá. 

2. Tác dụng sinh lí của gibêrelin 

- ở mức tế bào, gibêrelin làm tăng số lần nguyên phân và tăng 
sinh trưởng dãn dài của tế bào. 

. - Ớ mức cơ thể, gibêrelin có những tác dụng như: 

• Kích thích thân, cành, rễ và các lóng mọc dài ra; kích thích sự 
nảy mầm của hạt, củ, chồi, căn hành, thân ngầm. 

• Kích thích hình thành quả và tạo quả không hạt. 

• Trong nhiều trường hợp, kích thích sự ra hoa và làm tăng tỉ lệ 
hoa đực của cây. 

• Tác động đến quá trình quang hợp, hô hấp, trao dổi nitơ, axit 
nuclêic, hoạt tính của enzim và thành phần hóa học của cây. 

3. Tác dụng sinh lí của xitôkinin 

- Ở mức tế bào, xitôkinin kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm 
quá trình già cỗi của tế bào. 

- Ớ mức cơ thể, xitôkinin có các tác dụng sau: 

• Kích thích sự phân hóa chồi và hình thành cơ quan mới. 

• Kìm hãm sự hóa già và kéo dài tuổi thọ của cây. 

• Làm tăng tỉ lệ hoa đực trên cây ở một số loài. 

• Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ. 

126 



'cĩũ~4 ' ’ ~ ’ " 

Giải thích ảnh hưởng của các yếu tố bển ngoài đến sự sinh 

trưởrg của thực vật. 

1. Nhiệt độ 

Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng thực vật. Thí dụ, cây 

ngô sinh trưởng chậm ở 10 - 37°c, sinh trưởng nhanh ở 37-44°C, 

ngừng sinh trưởng ở nhiệt độ thấp hơn khoảng 5 - 10°c và cao hơn 

44 - 53°c tùy giống. 

2. Hàn lượng nước 

Sim trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của các 

tế bào mô phân sinh, nơi xảy ra quá trình phân chia và sinh trưởng 

dãn dã của tế bào. Tế bào chỉ có thể sinh trưởng dược trong diều 

kiện độ no nước của tế bào không thấp hơn 95%. 

3. Anầ sáng 

Ánl sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng về 2 mặt: 

- Tìông qua sự ảnh hưởng đến quang hợp (tích lũy sinh khối khô là 

ce sở -cho sinh trưởng) 

- Bến đổi hình thái. Thí dụ, cây ở trong bóng tối thì mọc vống lên, 

cm ỏ ngoài sáng thì mọc chậm lại. 

4. Ôxí 

Ôxirất cần cho sinh trưởng ở thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống 

dưới 5?0 thì sinh trưởng bị ức chế. 

5. Dinh dưỡng khoáng 

Thiíu các yếu tố dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là thiếu nitơ, cây bị 

ức chếsinh trưởng, thậm chí bị chết. 

Cân 5 

Qiang chu kì là gì? Nêu đặc điểm và thí dụ của các nhóm thực 

^ vật àtạc phân chia theo quang chu kì._J 

1. Qumg chu kì 

Quaìg chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (dộ dài của 

ngày ỉm) liên quan đến hiện tượng sinh trưởng và phát triển của cây. 

2. Đặc điểm và thí dụ của các nhóm thực vật theo quang chu kì 

Cồncứ vào ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng đến sinh trưởng, phát 

triển, iặc biệt là quá trình ra hoa của cây, người ta phân chia thành 3 

nhóm hực vật: nhóm ngày dài, nhóm ngày ngắn và nhóm trung tính. 
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а. Nhỏm cây ngày dài 

Phần lớn các loài cây ở vùng ôn đới ra hoa trong điều kiện ngày 

dài ở cuối mùa xuân và mùa hè. Thí dụ cây rau bina chỉ ra hoa khi độ 

dài ngày ít nhất bằng 14 giờ. Một số loài cây ngày dài khác ahư: lũa 

mì, lúa đại mạch, thanh long, củ cải đường, dâu tây, hành, cà rốt... 

thuộc cây ngày dài. 

б. Nhỏm cây ngày ngắn 

Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn, trong điều kiện chiếu sáng ít 

hơn 12 giờ. Phần lớn thực vật nhiệt đới là cây ngày ngắn. 

Thí dụ: cà phê, chè, thược dược, dậu tương, vừng, gai dầu, mía, cà 

tím... ra hoa vào mùa đồng. 

c. Nhóm cây trung tính 

Một số loài cây đến độ tuổi xác định nào đó thì ra hoa mà không 

phụ thuộc vào nhiệt độ xuân hóa cũng như quang chu kì. Những loài 

trên ra hoa cả ở ngày dài và ngày ngắn. Thí dụ: hướng dương, đậu, 

ngô, cà chua, lạc... 

Câu 6 

Trình bày những ứng dụng của auxin, gibêrelin, xitôkinin trong 

sản xuất nông nghiệp._ 
1. ứng dụng auxin 

Auxin tự nhiên (AIA) và các auxin nhân tạo như ANA, AIB... được 

sử dụng để kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ đậu 

quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ. Không 

nên dùng các chất aùxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng 

trực tiếp làm thức ăn VỊ các loại chế phẩm này không có enzim 

phân giải nó, nên khi tích lũy trong cơ thể người và gia súc, sẽ gây 

độc hại. 

2. ứng dụng gibêrelin 

Gibêrelin được dùng để kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, càn 

hành; kích thích sinh trưởng chiều cao của cây (cây lấy sợL); tạo quả 

không hạt (quả nho...); tăng tốc độ phân giải tinh bột (ứng dụng trong 

công nghiệp đồ uống và sản xuất mạch nha)... 

3. ứng dụng của xitôkinin 

Xitôkinin nhân tạo như kinêtin được sử dụng để kích tíúch sự 

phân chia tế bào trong nuôi cấy mô, kích thích sự nảy mầm của hạt, 

củ, làm tăng tỉ lệ hoa cái của cây... 
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Câu 7 

Điền bổ sung dể hoàn chính kiến thức trong bảng sau: 

Chất ức chế 

sinh trưởng 
Nguồn gốc Tác dụng 

Êtilen 

Êtilen ở dạng khí, được 

tổng hợp ở hầu hết các tế 

bào, các mô nhưng nhiều 

nhất là ơ các mô già và đặc 

biệt là quả đang chín. 

Êtilen cũng được sản sinh 

nhiều trong thời gian rụng 

lá, hoa già, khi mô bị tổn 

thương hay gặp điều kiện 

bất lợi. 

- Thúc đẩy quá 

trình chín của quả. 

- Gây rụng lá 

- Làm chậm sự sinh 

trưởng của các mầm 

thân, củ. 

- Kích thích sự ra 

hoa, đặc biệt là 

hoa trái vụ ở nhiều 

thực vật 

Axit abxixic 

Axit abxixic được tổng hợp 

từ hầu hết các cơ quan như 

rễ, thân, lá (lục lạp) hoa, 

quả, củ... nhưng chủ yếu là 

ở các cơ quan sinh sản. 

Trong cây, hàm lượng axit 

abxixic được tăng rất nhanh 

khi hoa hình thành; chúng 

được tích lũy nhiều trong 

các cơ quan ngủ, nghỉ, cơ 

quan dự trữ, cơ quan sắp 

rụng, mô bi mất nước. 

- Kích thích sự hóa 

già của các cơ quan 

- Kìm hãm sự sinh 

trưởng của các cành, 

lóng, ức chế nảy 

mầm của hạt. 

- Gây đóng mở khí 

khổng, gây trạng 

thái ngủ của chồi 

- Kích thích và gầy 

rụng các cơ quan 

như lá, quả 

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III.l. CẤU HỎI 

1. Quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng và kích thước tế bào, 

làm cây lớn lên trong từng giai đoạn, không trải qua biến thái. Quá 

trình trên được gọi là: 

a. Phát triển 

b. Sinh trưởng 
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c. Phân hóa cơ quan 

d. Sinh sản 

2. Hai chất nào sau đây có tác dụng kìm hãm sinh trưởng ở thực víật? 

a. Auxin, xitôkinin 

b. Gibêrelin, axit abxixie 

c. Êtilen, auxin 

d. Axit abxixic, êtilen 

3. Sau khi cây mọc mầm và bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ trở thàmh: 

a. Mô rễ 

b. Mô libe 

c. Tán lá 

d. Phân hóa và rụng 

4. Điều sau đây đúng khi nói về thân cây hai lá mầm là: 

a. Thân non có sinh trưởng thứ cấp. 

b. Thân trướng thành có sinh trưởng sơ cấp. 

c. Thân không có sinh trưởng thứ cấp chỉ có sinh trưởng sơ cấpi. 

d. Thân non có sinh trưởng sơ cấp, thân trưởng thành có sitĩủ 

trưởng thứ cấp. 

5. Ở cây hai lố mầm, cấu trúc nào sau đây của thân là kết quả củi 

sinh trưỏng sơ cấp? 

a. Biểu bì 

b. Mô vỏ 

Q. Mạch gỗ SƯ cấp 

d. Cả 3 cấu trúc trên 

6. Chu kì sinh trưởng và phát triển của cây một lá mầm thường kséỉ 

dài trong: 

a. Khoảng dưới 1 năm 

b. Trên 1 năm và dưới 2 năm 

c. Hai năm 

d. Nhiều năm 

7. Nhiệt độ được xem là tối ưu cho hoạt động sinh trưởng của thực wậí 

được xác định là: 

a. 5 - 15°c 

130 



b. 15 ~ 25°c 
c. 25 - 35°c 
d. 35 - 45°c 

8. Mò phân sinh bên nằm ở bộ phận nào sau đây? 

a. Đỉnh rễ 

b. Thân 

c. Chồi đỉnh 

d. Cả 3 bộ phận trên 

9. Phitôcrôm của cây tồn tại trong cấu trúc nào sau đây? 

a. Rễ mầm và thân mầm 

b. Thân trưởng thành và lá mầm 

c. Chồi mầm và chóp của lá mầm 

d. Lá trưởng thành và rễ mầm 

10. Yếu tô' nào sau đây không thuận lợi cho sự hình thành nhiều hoa 

cái trên cây? 

a. Ngày ngắn, ánh sáng xanh 

b. Hàm lượng C02 và độ ẩm cao 

c. Nhiệt độ thấp 

d. Bón nhiều kali cho cây 

11. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây? 

a. Tuổi của cây 

b. Hoocmôn trong cây 

c. Nhân tố môi trường 

d. Cả 3 yếu tố trên 

12. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng nầơ ẵau đầy được tổng hợp từ 
chồi ngọn? 

a. Auxin 

b. Axit abxixic 

c. Gibêrelin 

d. Xitôkinin 

13. Công thức nào sau đây là của axit abxixic? 

a. C18H32Ọ5 

b. C18H30O4 

c. C10H9Ò2N 

d. C14H19Ô4 
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14. Hoocmôn gibêrelin được phát hiện khi người ta nghiên cúù toệnh 
nào sau đây? 

a. Bệnh lúa von 

b. Bệnh đạo ôn ở cây lúa 

c. Bệnh khảm ở cây thuốc lá 

d. Bệnh xoắn lá 

15. Người ta sử dụng xitôkinin nhân tạ® có tên là kinêtin vèo 'CCng 
việc gì sau đây? 
a. Kích thích sự già hóa d cây 

b. ức chế quá trình ra hoa ở đậu xanh 

c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật 
d. Kéo dài thài gian sinh trưởng ở cây rau muống 

16. Hai loài cây nào sau đây thuộc nhóm cây ngày ngắm? 
a. Gà chua và hướng dương 

b. Củ cải đường, dâu tây 

c. Đậu tương, thược dược 

d. Cà phê và ngô (bắp) 

17. Cây nào sau đây ra hoa vào mùa hè? 

a. Cà rốt 

b. Cà tím 

c. Cà chua 

d. Cà phê 

18. Loài cây sau dây ra hoa vào mùa đông là: 

a. Đậu tương 

b. Thanh long 

c. Củ cải đường 

d. Rau diếp 

19. Giống nhau giữa hai loài cây lạc (đậu phông) và cà chua ầ: 

a. Chỉ ra hoa vào mùa hè 

b. Chỉ ra hoa vào mùa dông 

c. Ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn 
d. Đều thuộc nhóm cây ngày dài 

20. Loại chất nào sau đây của cây có liên quan đến sự ra hioã' 

a. Phênol 

b. Xitôcrôm 

c. Axit abxixic 

d. Phitôcrôm 
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5. d 

13. c 

6. a 

14. a 

7. c 

15. c 

8. b 

16. d 

II 1.2. ĐÁP ÁN 

l.b 2. d 3. d 4. d 

9. c 10. d 11. d 12. a 

17. a 18. a 19. c 20. d 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN ở động vật 

I. HƯỚNG DẤN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 

1.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu I 

Phân biệt sinh trưởng với phát triển ở động vật. 

Câu 2 

Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua 

biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. 

Câu 3 

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm trong 

khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? 

Câu 4 

Sinh trưông và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn 

hay không hoàn toàn? Tại sao? 

Câu 5 

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

côn trùng, của động vật có xương sông. 

Câu 6 

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều 

làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí? 

Câu 7 

Giải thích một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và 

phát triển động vật. 

Càu 8 

Giải thích một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và 

phát triển động vật. 
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Câu 9 

Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều 

hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường? 

Câu 10 

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì? 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 
__ - s 

Câu 1 

PỊiân biệt sinh trưởng với phát triển ở động vật. 

- Sinh trưởng ở động vật là quá trình tầng kích thước cơ thể do sự 

tăng số lượng và kích thước của tế bào. 

- Phát triển ở động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân 

hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể. 

r~~ “ " “ 1 \ 
Câu 2 

Cho biết một số loài động vật có sinh trưởng và phát triển 

không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái 

^ không hoàn toàn.__ 
- Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái: bồ câu, chuột, thỏ... 

- Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: ếch, ruồi... 

- Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn: cào 

cào, bọ ngựa, gián... 

Câu 3 

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, 

trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng? 

Sâu bướm ăn lá cây nhưng cơ thể chúng lại không có enzim tiêu 

hóa xenlulôzơ của thức ăn nên hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng từ 

thức ăn rất thấp; do vậy chúng phải ăn thật nhiều lá cây mới đáp ứng 

đủ nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. 

Hầu hết bướm chỉ ăn mật hoa nên chúng không phá hoại cây 

trồng. Trái lại, chúng còn giúp cho hoa thụ phấn. 

r~ ■ ' ' \ 
Câu 4 

Sinh trưởng và phát triền của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn 

^ toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?__ 
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- Sinh trưởng và phát triển của ếch thiuộộc kiểu biến thái hoàn 

toàn, ấu trùng của ếch (nòng nọc) Ció (Cấíu ttạ.o, hình thái và sinh lí 

rất khác trưởng thành. 

(r~T~ “ -----—--N 
Câu 5 

Kể tèn các hoocmôn ảnh hưởng đến isimhi trưởng và phát triển 

^ của côn trùng, của động vật có xương sấnịg._ 

- Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến simh trrưởn;g và phát triển của 

côn .trùng: Ecđixơn và Juvenin do tuyếin ttriướíc ngực tiết ra. 

- Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh tĩứởmg vầ phát triển của động 

vật có xương sống: hoocmôn sinh trưởng ((G1H) Ciủa tuyến yên, tirôxin 

của tuyến giáp, ơstrôgen và testôstêron tcủía tuyến sinh dục. 

^CâŨ6 ' 

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmiôn mào được tiết nhiều 

^ làm ca thể thay đổi mạnh về thể chất và t&mi simh lí?_ 
Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, vùnig dướ'i đồi tiết chất kích 

thích tuyến yên bài tiết hoocmôn theo máu đếnt gây bài tiết testôstêron 

từ tinh hoàn ở nam và ơstrôgen từ buồng tnứmg ở nữ làm cơ thể thay 

đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí. 

"cáu 7 " ~ " ' 

Giải thích một số nhân tố bên trong ảnh hưêmg đến sinh trưởng 

và phát triển ở động vật. 

1, Ấnh hưởng của tính di truyền 

Yếu tố di truyền quy định sự khác nhau về tốc độ sinh trưỏng và 

giđi hạn sinh trưởng giữa các loài. Vì mỗi loiài ctó bộ gen đặc trưng 

điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển riíêng. 

Hai dặc điểm về sinh trưởng và phát triển dễ nhận thấy nhất do 

nhân tố di truyền quyết định, đó là tốc độ và gíớii hạn lớn. 

Thí dụ: 

- Về tốc độ sinh trưởng nếu tính trên số ngay cần để khôi lượng cơ 

thể tăng gấp đôi so với lúc mới đẻ thì: ở người là 180 ngày; bò: 47 

ngày; lợn: 14 ngày; chó: 8 ngày... Như vậy' tromg các loài vừa nêu, 

tốc độ sinh trưởng ở người chậm nhấit; con chó có tốc độ lớn 

nhanh gấp 24 lần sọ với người nếu tính cùng giai đoạn trên. 

- Về giới hạn sinh trưởng biểu hiện ỏ giớii hạm về kích thước và 

giới hạn về thời gian. 
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• Giới hạn về kích thước: độ lớn tối đa ở các loài có sự chềnh 

lệch khá lớn: người có chiều dài cơ thể khoảng 1,5 - 2 mét 

trong khi cá voi khổng lồ có cơ thể dài đến 33 mét. 

• Giới hạn thời gian sinh trưởng: người ngừng lớn sau 20 nấm; 

còn chó ngừng lớn chỉ sau 1 năm. 

2. Ảnh hưởng của hoocmôn 

Các hoạt động sinh trưởng và phát triển của cơ thể động vật có 

liên quan đến một số loại hoocmôn do cơ thể chúng tiết ra. 

Thí dụ: 

- Các hoocmôn tirôxin (của tuyến giáp), GH (của thùy trước tuyến yên) 

có tác dụng điều hòa quá trình sinh trưởng ở động vật có xương. Thừa 

hay thiếu trong cơ thể so với bình thường đều dẫn đến những rối loạn 

nguy hiểm (bệnh khổng lồ, bệnh lùn...). Hoocmôn testôstêron hay 

ơstrôgen do tuyến sinh dục tiết ra vừa điều hòa quá trình sinh trưởng, 

vừa tác động lên hoạt động phát triển và sinh sản của cơ thể. 

- Hoocmôn ecđixơn và juvenin phối hợp điều hòa quá trình biến 

thái ở côn trùng. 

Câu 8 

Giải thích một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng 

. và phát triển động vật. 

1. Thức ăn 

Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của động vật và người. 

Thí dụ: Thiếu prôtêin động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh. 

Thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ở động vật và người. 

2. Nhiệt độ 

Mỗi loài dộng vật sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong điều 

kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp có 

thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc 

biệt là đối với động vật biến nhiệt. 

Thí dụ: .vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ xuống 16 - 18°c, cá rô phi 

ngừng lớn và ngừng đẻ. 

Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu 

không tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưỏng của chung. 

3. Ánh sáng 

Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của 

động vật và người qua các cách sau: 

136 



- Những ngày trời rét, dộng vật mất mhiiềủu nhiệt. Vì vậy, chúng 

phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nlhiệệt. 

- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiềm vátáar.ni n D thành vitamin 

D. Vitamin D có vai trò trong chuyển hóacamxii để hình thành xương, 

qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phátt tíriểểru. 

Hiêng đối với người, có rất nhiều nhân tế rmiôi trường ảnh hưởng 

đến sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn phôi thai đang 

phát triển trong bụng mẹ. Thí dụ, mẹ nghiệm rượu, nghiện ma túy, 

con sinh ra có tỉ lệ dị tật cao hơn bình thườmg. 'ỊTromg những tháng đầu 

mang thai, nếu mẹ nhiễm virưt cúm, con sdnlh iraỉ c:ó thể bị dị tật như 

hở hàm ếch, thiếu ngón... Mẹ nghiện thuốc lái, ocom sinh ra bị giảm cân 

so với bình thường 200 - 500g... 

''câũsi " 

Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gủa súc non ăn nhiều 

^ han đề chúng có thể sinh trưởng rà phát triểin binh thường?_ 

Vào mùa đông, nhiệt độ môi trường lạnh, (Cơ' tỉhể tăng quá trình ôxi 

hóa chất hữu cơ dể sinh nhiệt chống lạnh, d® vậy chúng cần nhiều 

chất hữu cơ hơn so với bình thường. 

Câu 10 

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chùn c(ó Mic dụng gì? 

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tổc dụng tạo nhiệt độ 

phù hợp cho quá trình phát triển của hợp tử thiàmhi phôi và chim non. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Phân biệt và nêu thí dụ về sinh trưdng, phá t ttriiển không qua biến 

thái; qua biến thái không hoàn toàn và qua biến tlhái hoàn toàn. 

Câu 2 

Giải thích tác dụng của tuyến yên và tuyến giáp cừrag những tác hại của 

sự rô'i loạn hoạt động các tuyến trên đến sự sinh trưởng của cơ thể người. 

Câu 3 

Nêu tác dụng của hoocmôn tuyến sinh dục lên sự sinh trưởng và 

phát triển của cơ thể người. Thí dụ về ảnh hưởng của hoocmôn đến 

sinh trưdng và phát triển của côn trùng. 
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Câu 4 

Trình bày một sô' biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển d 

động vật và người. 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

-—--- 

Câu 1 

Phân biệt và nêu thí dụ về sinh trưởng, phát triển không qua biến 

thái; qua biến thái không hoàn toàn và qua biến thái hoàn toàn. 

Hiện tương Nội dung phân biệt Thí dụ 

Sinh trưởng 

và phát 

triển không 

qua biến 

thái 

Là quá trĩnh sinh trưởng 

và phát triển mà con non 

có đặc điểm cấu tạo, hình 

thái, sinh lí giống với cơ 

thể trưông thành. Quá 

trình lớn lên của chúng chỉ 

là thay đổi về kích thước 

và khối lương cơ thể. 

Ở da số độug vật có 

xương sống (cá, chim, 

thú...), nhiều loài động 

vật không xương sống 

(mực, bạch tuộc, giun 

đất... 

Sinh trưởng 

và phát 

triển qua 

biến thái 

hoàn toàn 

Là quá trình mà ấu trùng 

(con non) sinh ra có cấu 

tạo, hình dạng, sinh lí rất 

khác với con trưởng thành 

và phải trải qua nhiều giai 

đoạn biến đổi hình thái dể 

trưỏng thành. 

- Bướm có các giai 

đoạn biến thái lần 

lượt là: trứng, sâu, 

nhộng, bướm trưởng 

thành. 

- Ruồi có các giai 

doan: trứng, dòi, ruồi. 

Sinlí trưởng 

và phát 

triển qua 

biến thái 

không hoạn 

toàn 

Là quá trình mà con non 

gần giống với cá thể trưdng 

thành về cấu tạo, hình thái 

sinh lí; nhưng phải trải qua 

nhiều lần lột xác dể trưởng 

thành. 

- Châu chấu có các 

giai đoạn là: trứng, ấu 

trùng (qua nhiều lần 

lột xác và lớn lên), 

châu chấu trưởng 

thành. 

-—--V 

Câu 2 

Giải thích tác dụng của tuyến yên và tuyến giáp cùng những tác 

hại của sự rối loạn hoạt động các tuyển trên đến sự sinh trưởng 

của cơ thể người._, 
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1. Tuyến yên 

o. Tăc dụng của tuyên yên lên sự sinh tìrưtàng của cơ thế người 

Thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn sinht tirưíỏng (GH) có những tác 

dựng sau đây: 

- Kích thích sự phân chia của tế bào. 

- Tăng cường quá trình sinh tổng h(ựp pirôòtèin qua đó tăng kích 

thước của tế bào, do đó làm tăng quá trìmh siinlh trưởng của cơ thể. 

- Kích thích quá trình phát triển của xươtngỉ, Ilàm cho xương dài ra 

(ở trẻ em), và to lên (ở cả trẻ em vả mgỊưèời lớn). 

b. Tác hại rối loạn hoạt động tuyến yiêm 

- Nếm thùy trước của tuyến yên hoạt đống mạnh hơn mức bình 

thường dẫn đến lượng hoocmôn GK bàẵ tịiết quá nhiều. 

• Nêu hiện tượng trên xảy ra ở trẻ em siẽ cdẫn đến bệnh khổng lồ. 

• Nếu xảy ra khi cơ thể đã trưởng thành ssẽ gãy chứng to phù các 

đầu ngón (tay và chân). 

- Nếíu thùy trước tuyến yên hoạt dộng yếiu cở giai đoạn trẻ em dẫn 

đêm cơ thể bị lùn. 

2. Tuyến giáp 
a, Táác dụng của tuyến giáp lèn sự sình irutởng của cơ thể người 

Tuyếm giáp sản xuất hoocmôn tirôxin có ỉtácc dụ ng: 

- Kích thích làm tăng chuyển hóa cơ bản ttroníg tế bào, tăng quá 

trìmh ôxi hóa đường. 

- Duy trì quá trình sinh trưởng bình thường của cơ thể. 

b. Tcúc hại của rối loạn hoạt động của ttuyấn giáp 

- Nếíu tuyến giáp hoạt động mạnh dẫn đếm bàii tiết nhiều tirôxin 

gây tăng chuyển hóa cơ bản, tăng nhịp tim, g.'ây sút cân, mắt lồi 

và bướu tuyến giáp (bệnh basơđô). 

- Nếcu tuyến giáp hoạt động yếu: ở trê em bị llìun; đần độn; chuyển 

hóa cơ bản trong cơ thể hạ thấp, giãn nhịp tim, bệnh phù viêm. 

"cĩũãi " 
Nềtu iác dụng của hoocinôn tuyến sính dục lến sinh trưởng và 

phát tírìển của cơ thể người. Thí dụ về ảnh hưởng của hoocmôn 

v đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng. _ 

1. Tác ídụng của hoocmôn tuyến sinh dục lêffi sinh trưởng và 

phát triển của cơ thể người 

ơ ngiưòi, tuyến sinh dục đực là tinh hoàn tiết hoocmôn testôstêrôn 

và tuyếm sinh dục cái là buồng trứng tiết hoocmôra ơstrôgen. 
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Hai hoocmôn trên có những tác dụng như sau: 

- Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhè tâng 

quá trình phát triển của xương và làm xuất hiện các dấu hiệu sinh dụt pịhụ. 

- Riêng testôstêrôn còn thúc đẩy quá trình tổng hợp prôtếin ở 
nam gây tảng phát triển các cơ. 

2. Thí dụ về ảnh hưởng của hoocmôn đến sinh trưởng và plaát 

triển của côn trùng 

Sự sinh trưởng và phát triển ở côn trùng có liên quan đến hat ltoại 

hoocmôn là ecđixơn và juvenin. Hai hoocmôn trên có tác dụng giống 

nhau là cùng phối hợp để duy trì sự lột xác bình thường của sâu Ditíớm 

trong quá trình biến thái. Đồng thời chúng có tác dụng ngược với ihiau. 

- Ecđixơn kích thích sâu hóa nhộng và bướm. 

- Juvenin tác dụng ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và kíóắih. 

f Câu 4 N 

Trình bày một sô' biện pháp điều khiển sịnh trưởng và phát 

triển ở động vật và người._ 

1. Cải tạo giống 

Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển mainh, 

năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương, người ta đaagí áp 

dụng phương pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi... 

2. Cải thiện môi trường sống của động vật 

Cho đến nay, con người tiếp tục sử dụng rất nhiều nhân tí imôi 

trường như thức ăn, chuồng trại... để làm thay dổi tốc độ sinh t-ưcởng 

và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi. 

3. Cải thiện chất lưựng dân số 

Hiện nay, chúng ta dang tiến hành nhiều biện pháp cải thúện 

chất lượng dân sô' (tăng chiều cao, cân nặng, không mắc dị tậit...) 

của người Việt Nam như nâng cao đời sống, cải thiện chế độ diinh 

dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, phát hiệr sớm 

các đột biến trong phát triển phôi thai (thí dụ, đột biến nhiễu sắc 

thể gây ra bệnh Đao...), giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chôhgĩ sử 

dụng ma túy, chống nghiện thuốc lá, chống lạm dụng rượu, bũ.... 

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III.1. CÂU HỎI 

1. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển trải qua biến tháihtoàn 

toàn, không có hiện tượng nào sau đây? 

a. Thay đổi hình dạng cơ thể 
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b. Thay đối kích thước cơ thể 

c. Lột xác 

d. Thay đổi khôi lượng cơ thế 

2. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấui tíạoi vrầ si nh lí của động vật 

sau khị được sinh ra hoặc nở ra từ trứng đỉưọợc giọi là: 

a. Biến đổi 

b. Biến thái 

c. Chuyển hóa 

d. Chuyển đổi 

3. Các quá trình có liên quan với nhau trong sựí plhát triển ở động vật là: 

a. Phát sinh hình thái cơ quan, sinh trưỡnịg, phát triển 

b. Sinh trưởng, phát triển, phát sinh hình tlhái cơ quan và cơ thể 

c. Sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hììnlh thái cơ quan và cơ thể 

u. Phàn hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ qumn và cơ thể, phát triển 

4. Chọn phương án trả lời sau đây thể hiện đũng sự khác nhau giữa 

phát triển không qua biến thái và phát triềm quia biến thái: 

a. phầt triển không qua biến thái khác với plhát ttriển qua biến thái 

ở chỗ không có giai đoạn con trưởng thàmh. 

b. phát triển không qua biến thái có con mon mới nỏ giống con 

trưởng thành, còn phát triển qua biến thâi có. giai đoạn con non 

(ấu trùng) khòng giống con trưởng thảnh.. 

c. Phát triển không qua biến thái và phẳt tniểm qua biến thái khác 

nhau ở nhiệt độ phát triển. 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

5. Các giai đoạn lần lượt của chu kì phái triển etìã bướm là: 

a. Trứng, nhộng, sâu, bướm 

b. Bướm, trứng, nhộng, sâu 

c. Trứng, sâu, nhộng, bướm 

d. Sâu, bướm, nhộng, trứng 

6. Những loài động vật nào sau đây, ấu trùng phải trải qua nhiều lần 

lột xác mới trở thành cá thể trưởng thành? 

a. Ve sầu, châu chấu, tôm 

b. Tôm, bướm, ruồi 

c. Ruồi, muỗi, cua 

d. Ruồi, châu chấu, ve sầu 
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7. Trên mỗi cá thể có hai giai đoạn phát triển chính là: 

a. Giai đoạn biến thái và giai đoạn không biến thái 

b. Giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi 

c. Giai đoạn trứng và giai đoạn trưởng thành 

d. Giai đoạn sinh sản và giai đoạn không sinh sản 

8. Loại hoocmôn sau đây không gây tác dụng ở người là: 

a. Juvenin và Ecđixơn 

b. Prôgestêron và HCG 

c. Juvenin và ơstrôgen 

d. Ẹcđixơn và tirôxin 

9. Hoạt động của tuyến nội tiết nào sau đây khi bị suy giảm dẫn đối 

trẻ bị lùn và trở nên đần độn? 

a. Thùy trưổc tuyến yên 

b. Thùy sau tuyến yên 

c. Tuyến giáp 

d. Tuyến trên thận 

10. Bệnh Basơđô phát sinh do: 

a. Tuyến yên hoạt động mạnh 

b. Tuyến yên hoạt động yếu 

c. Tuyến giáp hoạt động mạnh 

d. Tuyến giáp hoạt động yếu 

11. Hoocmôn có tác dụng kích thích tăng quá trình tổng hợp P'ôtêm 

trong cơ thể động vật la: 

a. Ecđisơn và testôstêrôn 

b. ơstrôgen và juvenin 

c. Tirôxin và ơstrôgen 

d. Testôstêrôn và GH 

12. Ở nòng nọc, nếu thiếu hoocmôn tirôxin sẽ dẫn đến hiệm tưựrg 

nào sau đây? 

a. Sớm phát triển thành ếch 

b. Chậm phát triển thành ếch 

c. Không phát triển thành ếch 

d. Chết ngay 

III.l. ĐÁP ÁN 

1. c 2. b 3. c 4. b 5. c 6. a 7. b ỉ. a 

9. c 10. c 11. d 12. c 

142 



CHƯƠNG IV 

SINH SẢN 

A. SINH SẢN ở THIỰC V/ẬT 

I. HƯỚNG DẨN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ B/ẢN 

1.1. CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì?' 

Cầu 2 
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực Víật. 

Câu 3 

Nêu những lợi ích của phương pháp nhân ịgióống vô tính. 

Câu 4 

Thụ phấn là gì? Nêu các hình thức thụ phấm. 

Cáu 5 

Thụ tinh kép là gì? Giải thích. 

Câu 6 

Trình bày nguồn gốc của hạt và quả. 

Câu 7 

Nêu vai trò của quả dối với sự phát triển của thực vật và đời sống 

con người. 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Sinh sản là gì? 

Sinh sản là quá trình tạo ra những eá thể mớii, đảm bảo cho sự 
phát triển liên tục của loài. 

2. Sinh sản vô tính là gì? 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có kết hợp giữa giao 

tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống với cơ thể mẹ. 

1. Sinh sản bằng bào tử 
Lồ hình thức sinh sản, trong đó cơ thể mới được phát triển từ bào 

tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử. 
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Hình thức sinh sản bằng bào tử có ở thực vật bào tử như rêu, dương 

xỉ, là những cơ thể luôn biểu hiện rõ sự xen kẽ của hai thế hệ. 

2. Sinh sản sinh dưỡng 

Từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ, hom, thân củ...) 

của cơ thể mẹ, các tế bào tăng cường quá trình phân bào nguyên 

nhiễm rồi phân hóa thành các bộ phận của cơ thể mới. Cơ thể con giữ 

được các đặc điểm giống hệt cơ thể mẹ, do các nguyên liệu di truyền 

của con (ADN, nhiễm sắc thể) được sao chép nguyên vẹn từ nguyên 

liệu di truyền của mẹ nhờ cơ chế tự nhân đôi. 

(Câu 3 — ~ N 

1 Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính. 

Phương pháp nhân giống vô tính giúp tạo ra trong một thời gian 

ngắn số lượng lớn các cây giống với giá thành thấp và có chất ỉượng 

tốt như khả năng chống chịu, đề kháng tốt; năng suất (quả, thâa, củ, 

lá...) cao; sạch bệnh virut..., có hiệu quả kinh tế cao. 

Phương pháp trên còn giúp phục chế được các giống quý bị thoá; hóa, 

duy trì các dặc điểm ưng ý đối với con người qua các thế hệ cây trồng. 

Câu 4 

Thụ phấn là gì? Nêu các hình thức tự thụ phấn._ ^ 

1. Thụ phấn là gì? 

Thụ phấn là quá trình chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (ecòn 

được gọi là đầu nhụy). 

2. Các hình thức thụ phấn 

Có hai hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và thụ phấn chéo. 

a. Tự thụ phấn 

Là hiện tượrig hạt phấn dính và nẩy mầm trến núm nhụx <của 

chính hoa đó hoặc của một hoa khác trên cùng một cây. 

Trong tự thụ phấn, ở cây con có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có 

cùng nguồn gốc nên ít xuất hiện biến dị so vởi cây mẹ. 

h. Thụ phấn chéo 

Là hiện tượng hạt phấn dính và nảy mầm trên núm nhụy của roia ở 

một cây khác cùng loài. 

Trong thụ phấn chéo, ở cây con có sự tái tổ hợp nhiễm sắc taểỉ từ 

hai nguồn gốc khác nhau, dẫn' đến xuất hiện nhiều biến dị tổ lợjp ở 

cây con so với cây bố và cây mẹ. 

Câu 5 ^ 

Thụ tinh kép là gì? Giải thích. _ 
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Thự tinh kép là quá trình kết hợp đồmg thờịứ ịgiiữa 2 tinh trùng với 

hai tế bào sinh dục cái ơ thực vật co hoai. 

Quá trình xảy ra như sau: 

Sau khi hạt phâ”n náy mầm trôn núm inhiụy ttạo ống phân di chuyển 

theo vòi nhụy đến bầu nhụy, hai giao tử iđựíc cd.il clhuiyển theo ống phấn 

đẽn noãn, qua lỗ phôi đến túi phôi. Tại (đây, maộtt giao tử đực kết hợp 

với noãn cầu (tế bào trứng) tạo hợp tử i(2in)„ giao tử đực còn lại kết 

hựp với nhân phụ (2n) tạo tế bào 3n về saiu phĩát tiriển thành nội nhũ 

cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển. 

cCâu 6 
> 

1 Trình bày nguồn gốc Ci 'ta hạt và quả. 

Hạt và quả được tạo ra sau quá trình thiụ tiịnh. íSau quá trình này: 

- Noãn biến đổi thành hạt, trong hạt chứa hiợp ttử phát triển -thành 

phôi và nội nhũ. 

- Bầu nhụy biến đổi thành quả, xảy ra đồng tỉnời vsới quá trình tạo hạt. 

Câu 7 

Nêu vai trò của quả đòi với sự phát đrỉểm cù íta thực vật và đời 

sông con người. J 

- Dối với sự phát triển của thực vật, việc hầnỉh thành quả giúp bảo 

vệ hạt; đây cũng là phương thức đàm bảo cch 0 sự duy trì nòi giếng 

ở thực vật. 

- Đối vđi con người: 

• Quả là nguồn thực phẩm cung cấp nhiềìu dinh dưỡng (tinh bột, 

đường, vitamin, khoáng...) cho cơ thể. 

• Nhiều loại quả có chứa dược liệu dùng 'trconỉg y học. 

• Dùng trong công nghiệp, làm hàng mỹ nghíệ. 

• v.v... 

II, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

11.1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Nêu cơ sở di truyền của sinh sản sinh dưỡng. Giải thích và cho thí 

dụ về các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên à thực vật. 

Câu 2 

Giải thích quá trình hình thành hạt phấn và tói phôi ở thực vật. 

Câu 3 
Sinh sản hữu tính là gì và có những đặc trưng raào? Phân biệt sinh 

sán vô tính và sinh sản hữu tính. 
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Câu 4 

Trình bày quá trình hình thành hạt và quả. Khi quả chín xảy ra 

những biến đổi nào và vì sao có những biến đổi đó? 

II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Nêu cơ sở di truyền của sinh sản sinh dưỡng. Giải thích và cho 

thí dụ về các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở thực vật. 

1. Cơ sở di truyền của sinh sản sinh dưỡng 

Sinh sản sinh dưỡng dựa trên quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc 

thể mà cơ sở của nó là sự nhân đôi của phân tử ADN nằm trong 

nhiễm sắc thể. Các gen dược sao chép nguyên vẹn trong quá trình 

này dẫn đến các đặc điểm của cây con giống hệt như ở cây mẹ. 

2. Giải thích và nêu thí dụ 

Ở thực vật có các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng: 

thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá. 

o. Sinh sản bằng thăn bò 

Thí dụ như ở rau má có thân mọc trên đất. Khi rau má bò đến đâu 

thì các mấu ở phía ngọn mọc lá và rễ phụ mới. Mỗi mấu có chùm lá 

và rễ phụ như thế tách thành cây con. 

Một số loài khác cũng sinh sản bằng thân bò như: dâu tây, sài đất V.v... 

b. Sinh sản bằng thân rễ 

Thí dụ như ở cây gừng. Từ củ gừng mọc ra những chồi non nhô lên 

khỏi mặt đất phát triển thành những cây con. 

Một số loài khác cũng sinh sản bằng thân rễ: dong riềng, nghệ, 

tre, chuối, cỏ gấu, cỏ tranh v.v... 

c. Sinh sản bằng thân cử 

Thí dụ cây khoai tây. Từ các mắt của củ khoai tây mọc ra các chồi. 

Mỗi chồi phát triển thành một cây con. 

Một số loài khác cũng sinh sản bằng thân củ: su hào... 

d. Sinh sản bằng rễ củ 

Thí dụ ở cây khoai lang. Từ củ khoai nẩy ra các chồi. Mỗi chồi phát 

triển thành một cây con. 

Một số loài khác cũng'sinh sản bằng rễ củ như: khoai từ v.v... 

e. Sinh sản tầng lá 

Thí ờụ như ở cây thuốc bỏng (còn được gọi là cây sống đời). Từ mép 

lá mọc ra nhiều chồi và rễ. Khi lá thối, mỗi chồi sẽ phát triển thành 

một cây con. 
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Một số loài khác cũng sinh sản bằng lá mlhư: cây hoa đá, trường 

sinh v.v... 

í Câu~2 ^1 

1 Giải thích quá trình hình thành hạt phẩm Vỉà túi phôi ở thực vật. J 
1. Hình thành hạt phấn 

Hạt phấn được hình thành trong bao pihấín nằm trên nhị. Mỗi tế 
bào mẹ của hạt phấn (2n) tiến hành giảm f)híâm tạo ra 4 hạt phấn đơn 

bội (n). Trong mỗi hạt phấn có hai tế bào: tế bào dinh dưỡng phân 

hóa thành ống phấn và tế bào nhỏ hơn sẽ phiâm hóa thành hai giao tử 

đực (tinh trùng) đơn bội (n). 

2. Sự tạo thành túi phôi 

Một tế bào mẹ (2n) giảm phân cho 4 tế bíàoi con đơn bội (n) nhưng 

chỉ có một tế bào sống sót rồi tiếp tục nguyíên phân để tạo ra túi 

phôi, còn 3 tế bào còn lại bị thoái hóa và tiêiu Ibiến. Trong túi phôi có 

chứa noãn cầu (trứng) dơn bội (n) và nhân plhụi (2n). 

^Câu3 N 

Sinh sản hữu tính là gì và có những đặc ìtrưng nào? Phân biệt 

sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thục vật._J 

1. Sinh sản hữu tính và những đặc trứng của nó 

a, Sinh sản hữu tính 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà trong đó có sự kết hợp 

giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo hợp tử phát, triển thành cơ thể mới. 

b. Những đặc trưng của sinh sản hữu tính 

- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và kết hợp 

của giao tử đực và giao tử cái, luôn có sự trao dổi, tái tổ hợp của 

hai bộ gen. 

- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền vổi giẩsn phần tạo giao tử. 

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính vì: 

• Sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau 

đối với môi trường sống luôn biến đổi. 

• Tạo ra sự đa dạng về di truyền, cung cấp nguồn nguyên liệu 

phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa. 

2. Phàn biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thựe vật 

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính 

Không có sự kết hợp giữa tính 

đực và tính cái. 

Có sự kết hợp giữa tính đực và 

tính cái. 

Xảy ra từ một phần của cơ quan 

sinh dưỡng (rễ, thân, lá, củ...). 

Xảy ra từ các bộ phận của cơ 

quan sinh sản (hoa). 
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Cơ sở di truyền là quá trình 

nguyên phân. Cây con được tạo 

ra dựa trên sự sao chép nguyên 

vẹn từ các yếu tố di truyền của 

tế bào mẹ, ít xuất hiện biến dị. 

Cơ sở di truyền dựa trên sự kết 

hợp giữa 3 quá trình: nguyên 

phân, giảm phân và thụ tinh; 

dẫn đến ở cây con xuất hiện 

nhiều biến dị tổ hợp. 

Thường cho kết quả nhanh hơn. Thường cho kết quả chậm hơn. 

Câu 4 ì 
Trình bày quá trình hình thành hạt và quả. Khi quả chín xảy ra 

những biến đổi nào và vì sao có những biến đổi đó? ị 

1. Quá trình hình thành hạt và quả 

a. Hình thành hạt 

Noãn sau khi thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển 

thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chìa 

tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhữ. 

Nội nhũ (còn gọi là phôi nhũ) là mô dưỡng nuôi phôi phát triển. 

Có hai loại hạt: hạt cố nội nhũ ở cây một lá mầm và hạt không có 

nội nhũ ở cây hai lá mầm. 

b. Hình thành quả 

Quả do bầu nhụy phát triển thành. Bầu nhụy dày lên, chuyên hóa 

như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt. 

Quả không có thụ tinh noãn (quả giả) được gọi là quả đơn tánh. Quả không 

có hạt chưa hẳn là quả đơn tính vì hạt được tạo ra có thể đã bị thoái hóa. 

2. Những biến đổi xảy ra khi quả chín và lí do của nó 

Khi quả chín, ở quả xảy ra những biến dổi sau: 

- Màu sắc quả biến đổi do lượng chất diệp lục giảm đi còn lượng 

sắc tố phụ gồm carôten và xantôphyl lại được tổng hợp thêm. 

- Mùi của quả xuất hiện do các chất thơm cơ bản như estê, anđêhit, 

xêton xuất hiện; các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi. Lượng 

êtilen trong quả tăng lên. 

- Quả có vị ngọt do lượng đường fructôzơ, saccarôzơ tăng lên. 

- Vỏ và ruột của quả mềm ra do khi quả chín, pectat canxi có ở tế 

bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau kèm theo vách tế 

bào cũng bị thủy phân. 
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III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III. 1. CÂU HỎI 

1. Cây ăn quả lâu năm có thế được trồng Ibằaiịg phương pháp: 

a. Giâm, chiết và ghép cành 

b). Gieo hạt, chiết và ghép cành 

c. Gieo hạt, giâm và ghép cành 

dl. Chiết cành, giâm và gieo hạt 

2. Mục đích của việc bóc bỏ một phần vỏ ciủa Cíànih khi thực hiện chiết 

Cỉành là: 

ai. Để tiện cho việc cắt rời cành khỏi cãy 

b). Đế’ cành chiết dễ đẻ nhánh 

c. Để tập trung chất dinh dưỡng vào ngay trên nơi bóc vỏ kích 

thích ra rễ 

đl. Để nhanh cho quả sau khi chiết cành đi trồng 

3. Phương pháp trồng cây nào sau đây dễ xuiất hiện biến dị ở cây con 

Sso với cây bố mẹ? 

ai. Gieo hạt 

b). Chiết cành 

c. Ghép cây 

đl. Giâm cành 

4. Thực vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử'? 

an. Cây trường sinh 

h>. Dương xỉ 

c. Cây thông 

(8. Cày cỏ mực 

5. Đa số cầy ăn quả được trồng mở rộng bằng: 

ai. Gieo hạt 

b). Chiết cành 

c. Giầm cành 

đl. Trồng bằng bầu 

6. ơ thực vật có hoa, quá trình thụ tinh của trứng được thực hiện ở: 

31. Bao phấn 

b>. Đầu nhụy 

c. Ông phân 

d. Trong túi phôi 
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Sử dụng hình vẽ sau đảy để trả lời các câu hỏi từ số 7 đến 10. 

7. Hình vẽ trên mô tả quá trình nào sau đây? 

a. Tạo hạt phấn 

b. Tạo túi phôi 

c. Tự thụ phấn 

d. Thụ phấn chéo 

8. Số I là: 

a. Bầu nhụy 

b. Túi phôi 

c. Vòi nhụy 

d. Bao phấn 

9. Số II và số ÍII lần lượt là: 

a. Túi phôi và noãn 

b. Noãn và túi phôi 

c. Nội nhũ và noãn cầu 

d. Noãn cầu và nội nhũ 

10. Chức năng của số IV là: 

a. Cung cấp ehâ*t dinh dưỡng nuôi phôi nếu có thụ tinh 

b. Thụ tinh với giao tử đực tạo hợp tử 

c. Thụ tinh với giao tử đực tạo nội nhũ 

d. Phát triển thành quả sau khi thụ tinh 

11. Nội nhũ được hình thành trong quá trình thụ tinh do sự kết hợpgiiữì: 

a. Tinh trùng và noãn cầu 

b. Tinh trùng và túi phôi 

c. Hạt phấn và bầu nhụy 

d. Tinh trùng và nhân phụ 



12. Đế làm nhanh sự chín của quả có thể thực hiện phương pháp nào 
sau đây? 

Tăng hàm lượng C02 vào môi trường chứa quả 
lb. Làm giảm nhiệt độ tác động lên quả 
<c. Tăng lượng khí êtilen vào môi trường chứa quả 
id. Giảm lượng khí ôxi cho quả 

13. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng: 
ía. Lóng 
lb. Thân rễ 
<e. Đỉnh sinh trưởng 
(d. Rễ phụ 

14. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cành ghép, mục 
đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là: 

â. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép 
lb. Cành ghép không bị rơi 
<c. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài 
<d. Cả a, b, c đều đúng 

15. Ỹ nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: 

ía. Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử) 
lb. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển 

<c. Hình thành nội nhũ chứá các tế bào tam bội 
<d. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu 

của cá thể mới 

111.25. ĐÁP ÁN 

1. b 2. c 3. a 4. b 5. b 5.d 7. c 8. a 

9. b 10. b 11. d 12. c 13. b 14. a 15.d 

B. SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

I. HƯỚNG DẪN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cơ BẢN 
I.l. (CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câia t 

S(0 sánh sinh sản vô tính ở thực vật và ở động vật. 

Câm ĩ 
Khi diều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá 

thể (động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? 
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Câu 3 

So sánh sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể. 

Câu 4 

Cho thí dụ về một số loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao tthụ 

tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước? 

Câu 5 

Cho thí dụ về một số loài động vật có thụ tinh trong. 

Câu 6 

So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và ở thực vật. 

Câu 7 

Hằng ngày, phụ nữ uống viên tránh thai (chứa prôgestêron h(Oậc 

prôgestêron + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai. Tại sao? 

Câu 8 

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hương 

đến quá trình sinh tinh hay không? Tại sao? 

Câu 9 

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prô gestêrom bị 

rối loạn có ảnh hưởng đến qùá trình sinh trứng hay không? Tại SÍ&Q? 

Câu 10 

Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở ngưèi?> 

Câu 11 

Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp đình sản imà 

nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác? 

Câu 12 

Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẽ có kế 

hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? 

1.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

- ‘ " \ 
Câu 1 

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và ở động vật._ 

1. Giông nhau 

- Đều không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. 

- Cơ thể mới được tạo ra bằng quá trình nguyên phân từ một phiần 

của cơ thể mẹ nên rất giông nhau và giống cơ thể mẹ. 
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- Không tạo ra biến dị và tính đa dạmg (ở ịhịế h(ệ sau. 

2. Khác nhau 

~ Sinh sả n vô tính ở thực vật gồm các hììnỉh tỉhứíc là sinh sản bằng 

bào tử, sinh sản sinh dưỡng. 

- Sinh sản vô tính ở động vật có các hânỊh tthlứcư Ịphân đôi, nẩy chồi, 
phân rniảnh, trinh sinh. 

Câu 2 ~ 

Khi điềiu kiện sống thay đổi đột ngột có tỉỊiể dẩn đến hàng loạt 

cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, ứạii ấa(D? 

Sinh sản vô tính tạo ra các cá thể trong quiầrii ệhể giống hệt nhau về 

mặt di truyề n, do sự sinh sản này dựa trên cơ ĩsqí tỊự mhiân đôi của nhiễm 

sắc thể và ADN. Do có cấu trúc ADN, nhiễm sỊỉắẹ thể giống nhau nên 

các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn điịnỉh giống nhau. Khi điều 

kiện sống thay đổi đột ngột, có thê dẫn đếm ỉhàmg loạt cá thể bị chết. 

1. Giông nhau 

Đều dựa vào cơ chê nguyên phân tê bào dựa tirêm cơ sở tự nhân đôi 

nhiễm sắc tìhể và ADN. 

2. Khác nhau 

Sinh sản vô tính tạo ra các cơ thề mới khôrng cẩn thụ tinh. 

Tái sinh cihỉ tái tạo cơ quan, bộ phận bi mất, Ikhiômg tạo ra cả cơ thể mới. 

Câu 4 N 

Cho thí dụ về một số loài động vệt có thụ ìtinh. ngoài. Tại sao 

thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi tnưàngỊ tniiớc? 

Cá, tôm, ếch... là các loài động vật có thự tánỉh ngoài. 

Thụ tinh mgoài cần phải thực hiện trong môi trườmg nước để tính trùng 

có thể bơi (đii chuyển bằng đuôi) đến gập trứng và kết hợp với trứng. 

Các động; vật có thụ tinh trong như, chim, thằn lằn, các động vật 

thuộc lớp thiú (chuột, thỏ, trâu, bò, dê, cừu...) 
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1. Giống nhau 

- Đều có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái dơn bội để tạo 

ra hợp tử (2n). 

- Đều có sự tái tổ hợp thông tin di truyền (nhiễm sắc thể và ADN) 

có nguồn gốc từ bô" và mẹ. 

- Đều tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm tăng tính đa dạng wề kiểu 

gen và kiểu hình ở con lai. 

2. Khác nhau 

Sinh sản hữu tính ở động vật Sinh sản hữu tính ở thựlc vật 

Giao tử tạo ra từ giảm phân của 

tế bào sinh giao tử. 

Giao tử tạo ra từ giảm phân của 

tế bào mẹ nhưng diễn biến phức 

tạp hơn, có sự kết hợp với 

nguyên phân. 

Không có thụ tinh kép, 1 giao tử 

đực kết hợp với 1 giao tử cái tạo 

hợp tử. 

Có sự thụ tinh kép: một giao tử 

đực kết hợp với noãn cầu tạo 

hợp tử, một giao tử đực kết hợp 

với nhân phụ tạo tí bào 3n phát 

triển thành nội nhũ. 

Hợp tử phát triển thành phôi và 

cơ thể mới ở ngoài môi trường 

hoặc trong cơ thể mẹ rồi sau đó 

được đẻ ra. 

Hợp tử phát triển thành phôi và 

được bảo vệ trong hạt, khi gặp 

điều kiện thuận lợi nảy mầm tạo 

cơ thể mới. 

( Câu 7 

Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa prôgestêron hoặc 

prôgestêron + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai. Tại sao? 

Viên tránh thai chứa prôgestêron và ơstrôgen dược tổng hợp nhân 

tạo. Chúng tác dụng lên vùng dưới đồi thị và thùy trước tuyến ytên gây 

ức chế bài tiết các hoocmôn GnRH, FSH và GH; do dó trứng không 

được kích thích phát triển nên không xảy ra trứng chín và rụng. 

Vì vậy uống viên tránh thai hằng ngày có thể tránh dược sự thụ thai. 

Câu 8 

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron có ảnh 

hưởng đến quá trình sinh tinh hay không? Tại sao?___ 

Ở người nam: 

- FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
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- LH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoữcrmôm t teìstostêron. 

- Testostêron kích thích ống sinh tinh Sỉảm ssimhi tinh trùng. 

Vì vậy nếu quá trình sản xuất các hoocrmôm mó'ì ttrên bị rói loạn dẫn 

đến ảnh hưởng quá trình sinh tinh. 

Câu 9 

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơisttrôìgen và prôgestêron 

bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình siinlh trưởng hay không? 

Tại sao? __■_ 

- FSH, LH kích thích phát triển nang trứmgỉ, liàm trứng chín và gây 

rụng trứng. Do đó nếu rối loạn sản xuất FSIH„ LH sẽ gây ảnh hưởng 

đến quá trình phát triển và rụng của trứrug. 

- ơstrôgen của buồng trứng và prôgestẽrom ciủa thể vàng khi tăng 

nồng độ trong máu có tác dụng ức chế bài tiiếtt FSH và LH của tuyến 

yên. Do đó nếu rối loạn sản xuất ơstrôigen Víà prôgestêron gây ảnh 

hưởng đến quá trình sinh trứng. 
-- X 

Câu 10 

Nuôi cấy phôi giải quyết vấn đề gỉ trong sinh iđh ở■ người? Nêu thí dụ. 

Nuôi cấy phôi góp phần giải quyết đượ<c 'Vấn đề hiếm muộn do 

những nhược điểm về di truyền hay do cơi quan siinh sản của một số 

phụ nữ không phù hợp với hoạt động chửa đẻ;; hoặc do khả năng của 

người nam khả năng sinh tinh yếu. 

Thí dụ, gây thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ! tìhề, rồi nuôi phôi một 

thời gian trong ống nghiệm. Sau đó cấy phôi trở lại vào dạ con của 

người mẹ hay của người phụ nữ khác “mang thaii hộ”. Phôi sẽ phát 

triển thành thai và sau đó được sinh ra. 

Câu 11 

Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nền sử dụựg biện, pháp đình sản 

mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác?_ 

Người nữ khi đình sản sẽ được thắt ống đlẫm ítrứng. Do đó người 

dưới 19 tuổi không nên áp dụng biện pháp này, vì inếu sau dó muốn có 

con thì sẽ gặp trỏ ngại do phải thông và nối ống diẫn trứng trở lại rất 

khó khăn và tốn kém. 

Câu 12 

Tại sao nạo hút thai không được xem là biệm pháp sinh đẻ có kể 

hoạch mà chi là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ?_ 
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Nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch vì 

đây là hoạt động tránh thai thụ động. Hơn nữa việc nạo hút thai ĩó 

thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người phụ nữ như viêm 

nhiễm dường sinh dục, vô sinh, thậm chí gây tử vong. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỞ RỘNG 

II.l. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 

Giải thích và nêu thí dụ về các hình thức sinh sản vô tính d động vệt. 

Câu 2 

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính? 

Câu 3 

Trình bày các hình thức thụ tinh ở dộng vật và cho biết hình thức 

thụ tinh nào tiến hóa hơn? Tại sao? 

Câu 4 

Trình bày hiện tượng đẻ trứng và đẻ con ở dộng vật và cho biít 

hiện tượng nào tiến hóa hơn? Tại sao? 

Câu 5 

Nêu ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quạ trình 

sinh tinh và sinh trứng. 

Câu 6 

Trình bày ý nghĩa và một số biện pháp của việc điều chỉnh tỉ ệ 

đực : cái ở vật nuôi kèm theo thí dụ minh họa. 

Câu 7 

Điền bổ sung tác dụng của các biện pháp tránh thai được nêu trorg 

bảng sau: 

Biên pháp Tác dụng 

Dùng bao cao su 

Sử dung vòng tránh thai 

Dùng thuốc diêt tinh trùng 

Sử dụng viên tránh thai 

Thắt ống dẫn tinh 

Thắt ống dẫn trứng 

Xuất tinh ngoài 

Giao hợp vào giai đoạn an toàn 



II.2. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1 

Giải thích và nêu thí dụ về các hình itỉnứcc ìsỉmh sản vô tính ở 

dộng vật. 

1. Phán đôi 

Phán đôi là hình thức sinh sản rất đơm giầản xảy ra ở dộng vật 

nguyêi sinh và giun dẹp. 

Độrg vật nguyên sinh (cấu tạo đơn bàoi) đếm tth-ời kì sinh sản, màng 

tế bào chất và nhân co thắt và tách dần ra tìhặành các tê bào mới. 

Có 3 hình thức sinh sản phân dôi ở độnỊg wậìt nguyên sinh: 

- Phân đôi theo chiều dọc cơ thể như ở triùmg roi 

- Phân đôi theo chiều ngang cơ thể như ở tịrùmg đế giày 

- Piân đôi theo hướng bất kì ở trùng biếm teình 

2. Nảy chồi 

Sinh sản nảy chồi gặp ở bọt biển và Ruột kihoamg. 

Thí dụ ở thủy tức, vào giai đoạn sinh, sảm, tnêm bề mặt cơ thể có 

một rhóm tế bào tăng cường nguyên phân t;ạO) thành một chồi. Chồi 

sinh trưởng ngày càng lớn và có hình dạng;, cấu tạo giống thủy tức 

mẹ. Giối cùng thủy tức con tách khôi cơ thể imẹ v:à sống độc lập. 

3. Phin mảnh 

Sirh sản phân mảnh gặp ở bọt biển, giun diẹp. 

Thì dụ ở bọt biển, khi bị vỡ vụn ra nhiều mảnh thì mỗi mảnh nhỏ 

dó có thể phát triển để tạo một cơ thể bọt biển imới. 

4. Trinh sinh 

Triih sinh là hình thức sinh sản thiiồrig giập ề Cấc loài chân đốt 

như oig, kiến, rệp; một số loài cá, lưỡng cư, bổ) sátt. Đây là hình thức 

mà tríng không thụ tinh phát triển thành cơ thể imdi chứa bộ nhiễm 

sắc tbể đơn bội (n) trong tế bào. ở động vật, trinh íSÌnh thường xen kẽ 
với siih sản hữu tính. 

Th dụ ở ong, sau khi thụ tinh, tinh dịch áươc chiứa trong túi gần lỗ 

huyệt của ong chúa. Khi ong chúa đẻ trứng một íSố trứng di chuyển 

qua hiyệt dược thấm tinh dịch và thụ tinh, một số trứng khác không 

được hấm tinh dịch. Những trứng thụ tinh về ísatu phát triển thành 

ong dực và ọng chúa có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n), các trứng 

khôní thụ tinh về sau phát triển thành ong thợ chứa bộ nhiễm sắc 

thể dín bội (n). 
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Câu 2 

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính? 
\___ 
Ở sinh sản vô tính, các đặc tính di truyền của mẹ được sao chép 

nguyên vẹn cho con qua cơ chế tự nhân đôi trong nguyên phân. Vì thế 

nó không tạo ra tính đa dạng của loài. 

Trái lại, trong sinh sản hữu tính, quá trình phân li và tái tổ hợp 

vật chất di truyền trong giảm phân và thụ tinh dã góp phần tạo ra 

tính đa dạng về đặc điểm di truyền giữa các cá thể trong loài. Tính 

đa dạng giúp làm tăng khả năng thích nghi với nhiều môi trường 

sống khác nhau trong tự nhiên và tăng khả năng đấu tranh sinh tồn 

của loài. 

' \ 
Câu 3 

Trình bày các loại hình thức thụ tinh ở động vật và cho biết 

hình thức thụ tinh nào tiến hóa hơn? Tại sao?_ 

1. Các hình thức thụ tinh ở động vật 

Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh 

ngoài và thụ tinh trong. 

а. Thụ tinh ngoài 

Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh, trong đó trứng gặp tinh trùng 

và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái. Con cái đẻ trứng vào môi 

trường nước còn con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh. 

б. Thụ tinh trong 

Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh, trong đó trứng gặp tinh trùng 

và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái. Vì vậy, để thụ tính 

phải có quá trình giao phối giữa con đực và con cái. 

2. Hình thức thụ tinh tiến hóa hơn 

Trong hai hình thức thụ tinh đã nêu thì thụ tinh trong tiến hóa hơn 

so với thụ tinh ngoài vì: 

- Ở thụ tinh ngoài, trứng được đẻ ra ngoài môi trường chịu tác 

động bởi nhiều yếu tố bất lợi như nhiệt độ thay đổi, các tia bức 

xạ mặt trời, động vật ăn thịt..., nên hiệu suất thụ tinh và tỉ lệ 

phát triển của hợp tử không cao. 

- ở thụ tinh trong, trứng dược thụ tinh ngay trong cơ thể mẹ với 

các diều kiện rất thuận lợi nên hiệu suất thụ tinh rất cao. 
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Câu 4 ^ 

Trình bày hiện tượng đẻ trứng và để con ở' động vật và cho biết 

hiện tượng nào tiến hóa hơn? Tai sao? 
v'— -:________:_ 

1. Đẻ trứng và dẻ con ở động vật 

Trong quá trình sinh sản hữu tính, rất lửhiềui Loài dộng vật đẻ 
trứng, nhiều loài khác đẻ con. 

Tất cả động vật có vú (trừ thú thấp) đẽ com, plhòi thai phát triển 

trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhậm ttừ cco thể mẹ qua nhau thai. 

Cá, lưỡng cư, bò sát và rất nhiều loài động vậật klhông xương sống đẻ 
trứng. Tuy nhiên, có vài loài cá và vài loài bò sátt đẻ con. Trứng thụ tinh 

nằm lại trong ống dẫn trứng và phát triển thàmhi pjhô)i nhờ chất dự trữ có 

ở noãn hoàng chứ không phải nhờ trao đổi ctiâlt ọquia mhau thai như ở thú. 

2. Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng 

Vì: 

- Trong sinh sản bằng phương thức đẻ tnứmg, trứng thụ tinh hoặc 

chưa thụ tinh được đưa ra môi trường sốrng ngoài cơ thể chịu tác 

động trực tiếp của nhiệt độ, ẩm độ, buárc xạ, kẻ thù, khí hậu..., 

dẫn đến tỉ lệ sống sót của thế hệ sau kh(ôn..g cao. 

- Trong sinh sản bằng phương thức dẻ com, txrứng thụ tinh phát 

triển ngay trong cơ thể mẹ nên được bả<0 wệ v:à có điều kiện phát 

triển hơn và do đó tỉ lệ sông sót của thế hệ ísau cao hơn. 

Câu 5 

Nêu ảnh hưởng của thần kinh và tnời tmờrng siống đến quá trinh 

^ sinh tinh và sinh trứng. __ 

Anh hương của thần kinh và môi trường sếng đến quá trình sinh 

tinh và sinh trứng thể hiện như sau: 

- Căng thẳng thần kinh kéo dài (stress), sợ hãii, lo âu, buồn phiền 

kéo dài gây rối loạn quá trình chín vâ rụng' trứng, làm giảm sản 

sinh tinh trùng. 

- Sự hiện diện và mùi của con đực tác độrag lên hệ thần kinh và 

nội tiết, qua đó ảnh hưỏng đến quá trình phát triển, chín và 

rụng của trứng và ảnh hưởng đến hành vũ sshnh dục của con cái. 

Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn Uìốntg klhông hợp lí gây rối 

loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá 

trình sinh tinh và sinh trứng. 

- Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện m;a ttúy có quá trình sinh 

trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sảm sinh tinh trùng. 
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Câu 6 

Trình bày ý nghĩa và một số biện pháp của việc điều chỉnh tỉ lệ 
đực : cái ở vật nuôi kèm theo thí dụ minh họa. 

1. Ý nghĩa của việc diều chỉnh tỉ lệ đực : cái vật nuôi 

Về lí thuyết, ở mỗi loài động vật tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1. Tuy 

nhiên, trong chăn nuôi tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của con 

người mà việc điều chỉnh làm thay đổi tỉ lệ đực : cái trong quần thể 

vật nuôi được tiến hành để giúp con người thu được hiệu quả tốt nhẩt 

trong sản xuất. 

Thí dụ: Khi cần thu hoạch sữa, trứng thì làm tăng số lượng cố thể 

cái; ngược lại cần thu nhiều thịt, lấy sức kéo và các sản phẩm khác 

như len ở cừu, tơ tằm... thì làm tăng số lượng cá thể đực. 

2. Một số biện pháp điểu chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật núôi 

a. Điều chỉnh tỉ lệ đực : cái thông qua tác động lên giao tử 

Ở mỗi loài cá thể đực và cá thể cái về mặt di truyền được phân 

biệt nhau bởi cặp nhiễm sắc thể giới tính. 

Người ta có thể chọn giao tử mang nhiễm sắc thể giới tính phù hợp 

để cho thụ tinh nhằm chủ dộng thu con đực hay con cái. 

Thí dụ: 

- Ở thú, ruồi giấm, giới cái mang đôi nhiễm sắc thể giới tính XX, 

giới đực mang đôi XY. Dùng phương pháp li tâm hoặc điện li 

tinh trùng, người ta tách riêng được tinh trùng X và tinh trùng 

Y. Sau đó nếu muôn thu cá thể cái cho tinh trùng mang X thụ 

tinh với trứng và muốn thu cá thể đực cho tinh trùng mang Y thụ 

tinh với trứng. 

- Ớ tằm giới cái mang đôi giới tính XY tạo 2 loại trứng: loại mang 

X và loại mang Y còn giới đực mang đôi XX tạo một loại tính 

trùng duy nhất mang X. 

- Chiếu xạ tia tử ngoại lên trứng tằm để phá hủy nhàn của trứng. 

Sau đó cho trứng kết hợp với hai tinh trùng sẽ tạo hợp tử XX 

phát triển thành tằm đực cho năng suất cao hơn tằm cái từ 25% 

đến 30%. 
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b. Hề u chỉnh tỉ lệ đực : cái thông qua tác dụng lên phôi 

Thí lụ: Thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, rồi nuôi hợp tử trong 

duig dch đimh dưỡng và nhiệt độ phù hợp để phát triển thành phôi. 

Níu là phôi cái thì tế bào có chứa một thể nhuộm sẫm màu gọi là thể 

Ba' CÒI phôi đực thì không có. Tùy theo mục đích mà người ta giữ lại 

har hủ/ phôii. 

c. Tíe dụ ng hoocmôn sinh dục lên giai đoạn ấu trùng hoặc 

coi *un 

Nẽutầc dộng hoocmôn sinh dục vào giai đoạn sớm của quá trình 

phít tiiểm cc/ thể có thể làm thay đổi tỉ lệ đực : cái. 

Thí dụi: ở cá rô phi nuôi cá bột bằng vitamin c kèm với hoocmôn 

siih dic đực mêtiltestôstêron. Khi cá lớn có đến 90% cá rô phi đực. 

Ẽ)vn bổ sung tác dụng của các biện pháp tránh thai được nêu 

tongbảng sau: 

iBiệra pháp Tác dụng 

Eùiầgbao cao su Ngăn không cho tinh trùng di chuyển vào 

đường sinh dục nữ 

Sr đụigĩ vòmg 

tánh thai 

Ngăn cản quá trình làm tổ của phôi ở tử cung 

Eingthuốc diệt 

tnh irùmg 

Diệt tinh trùng 

Sr dụigĩ viêin 

tánh thai' 

ửc chế rụng trứng 

Tiắit ínịg dẫn tinh Ngăn không cho tinh trùng di chuyển vào 

đường sinh dục nữ 

Tiắit íhịg dẫn 

tứng 

Ngăn trứng di chuyển vào đường sinh dục nữ 

Xiấit ánh nígoài Không cho tinh trùng vào đường sinh dục nữ 

Ciato i.Ợjp vào giai 

ỏạm mt toàn 

Không xảy ra thụ tinh vì ở giai đoạn này 

không có trứng trong đường sinh dục nữ 
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III. pÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

III.l. CẢU HỎI 

1. Nhóm dộng vật sinh sản theo hình thức phân đôi là: 

a. Động vật dơn bào và Ruột khoang 

b. Ruột khoang và giun dẹp 

c. Giun dẹp và động vật đơn bào 

d. Giun tròn và giun đốt 

2. Trinh sinh là hình thức sinh sản có ở: 

a. Ong, kiến, rệp 

b. Chim, bò sát, cá 

c. Ruột khoang, thân mềm 

d. Ong, cá, giun dẹp 

3. Nhóm động vật nào sau dây sinh sản theo hình thức nảy (Chồii? 

a. Thủy tức và amip 

b. Hải quỳ và san hô 

c. Trai sông và hải quỳ 

d. Trùng đế giày và san hô 

4. Đặc điểm sinh sản của lưỡng cư là: 

a. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, chăm sóc con 

b. Đẻ trứng, thụ tinh trong, không chăm sóc con 

c. Đẻ trứng, thụ tinh trong, chăm sóc con 

d. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, không chăm sóc con 

5. Đặc điểm sinh sản của thú khác với lớp động vật khác là:: 

a. Thụ tinh trong 

b. Chăm sóc con non 

c. Đẻ con 

d. Cả 3 đặc điểm trên 

6. Hai lớp động vật có hình thức thụ tinh giống nhau là: 

a. Cá và bò sát 

b. Bò sát và lưỡng cư 

c. Lưỡng cư và cá 

d. Cá và chim 
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7. Hoccmôn nào sau đây có tác dụng làim xíuẩĩt 1 hiiệm các dâu hiệu sinh 

dục phụ trên cơ thể? 

a. progestêron và testôstêron 

b. ơstrôgen và testostêron 

c. GnRH và prôgestêron 

d. FSH và testôstêron 

8. Prôgestêron và ơstrôgen có tác dụng: 

a. Ực chế bài tiết GnRH, FSH và LH 

b. Kích thích nang trứng phát triển và chíín 

c. Cây rụng trứng 

d. Kích thích động dục ở thú 

9. Câb có nội dung đúng sau đây là: 

a. prôgestêron trực tiếp tác động lên buồng trtứníg gây ức chế rụng trứng. 

b. FSH kích thích vùng dưới đồi thị bải tiết; GnRH. 

c. IH tác dụng làm hình thành thể vàng từ vỏ mang trứng. 

d. (Ịstrôgen hỗ trợ quá trình tiết FSM của ttuyếm yên. 

'10. Hcocmôn inhibin dược bài tiết từ: 

a. Tế bào sinh tinh 

b. Tế bào sinh trưởng 

c. Vừng dưới đồi thị 

d. Thùy trước tuyến yên 

II. Tác dụng của LH là: 

a. Kích thích tế bào kẽ ở nam tiết feê§tã§fcễR9ĩt 

b. Kích thích sự phát triển của ống sinh tiinlh ỡ rnam 

c. Úc chế bài tiết hoocmôn prôgestẽron ở niữ 

d. Kỗ trợ dinh dưỡng bào thai trong c<ơ thể :mẹ 

III. 2, 9ÁP ÁN 

1. c 2. a 3. b 4. d 5. c 6. c 7. b 8. a 

9. c 10. a 11. a 
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